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PREFÁCIO

Prefácio
Irlys Barreira
O presente livro, fruto de uma dissertação defendida no Curso de Sociologia da Universidade Federal do Ceará, teve como objetivo pesquisar o
uso dos transportes coletivos, abordando sua complexidade sob diferentes
aspectos. Sem se ater estritamente ao problema da eficácia ou carência dos
meios de locomoção, a investigação tratou a questão de modo abrangente,
buscando pensar nos usos dos transportes coletivos associados às políticas
urbanas e às formas de sociabilidade que são geradas durante os trajetos.
A hipótese que permeou a investigação foi a de que o uso de transportes
coletivos, especificamente os ônibus, insere-se em uma rede de macro e
microconflitos diários que se constroem de muitas maneiras. Desde a sua
operacionalização, antagonizando o uso social e a apropriação privada,
passando por usuários diversos e políticas de gestão, em sentido amplo,
que incluem a questão da mobilidade no espaço citadino.
O tema da mobilidade urbana vem, nos últimos tempos, recebendo
a atenção tanto de urbanistas como de sociólogos interessados em compreender a especificidade do espaço de sociabilidade que se processa em
transportes coletivos. Ao se pensar sobre o tempo despendido, da saída da
casa até a chegada ao trabalho, por aqueles que dependem de transportes
coletivos, quase sempre deficitários em termos de frequência e pontualidade, ver-se-á o trajeto não apenas como algo transitório. O tempo de
permanência relativiza a noção de efemeridade, pois o que se observa é
a existência, como diz Alcântara, de uma rede de macro e microconflitos
diários, no interior dos transportes, provocados por situações rotineiras de
atraso, incômodos oriundos de convivência indesejada, assédios e disputas
por espaços no interior do veículo.
De modo geral, o olhar sociológico sobre os transportes coletivos
poderia ser dividido em três abordagens não necessariamente antagônicas
ou gradativas no tempo. Uma primeira formulação refere-se à relação entre usos de transporte coletivo e transformação urbana, considerando-se a
maneira como a expansão da cidade se fez acompanhar de uma desigual11
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dade de acesso a serviços básicos de consumo coletivo. O tempo de deslocamento, já analisado por Kowarick (1979), tornou-se parte da espoliação
urbana, representando um dispêndio a mais da força de trabalho que se
incorpora à jornada diária executada na fábrica.
Uma segunda perspectiva no tratamento do tema refere-se às lutas e
aos movimentos sociais urbanos construídos no rastro das demandas por
melhoria dos transportes coletivos. Os trabalhos sobre os movimentos sociais urbanos consideraram os transportes coletivos um acionador de conflitos, por conta de sua histórica defasagem entre demanda e oferta, aí se
incluindo também a qualidade dos serviços com marcas evidentes de classe. Caracterizados como espontâneos e ao mesmo tempo impactantes, por
seu grande poder de visibilidade, os conflitos e as mobilizações urbanas
em torno dos transportes coletivos foram objeto de muitas investigações.
Os transportes coletivos adquiriram, em diferentes momentos da história, uma centralidade ímpar, sendo motivo de greves e protestos, muitas vezes formalizados em quebra-quebras (MOISÉS, 1977). Sobretudo em
metrópoles do Centro-Sul, os movimentos em torno de usos de transportes
coletivos tiveram um forte poder de pressão, induzindo tanto variadas formas de mobilização como respostas de políticas públicas, quase sempre
movidas pela opção excludente entre investir recursos no espaço citadino
em benefício de usuários populares ou de usuários da classe média, proprietária de veículos particulares.
Uma terceira abordagem, que vem regando os estudos voltados para
o uso de transportes coletivos, enfoca o tema da sociabilidade explicitado
no tempo de contato entre usuários, favorecendo encontros cotidianos e
conflitos permanentes. A pesquisa de Caiafa (2002) sobre as jornadas urbanas realiza uma explanação, na rota inspiradora de Simmel (1983), dos
percursos diários mediados por encontros, conversas e várias interações,
nas quais o poder não está isento dos componentes de ordem subjetiva que
se articulam com as dinâmicas estruturais.
O fato é que, ao lado da moradia, o transporte coletivo representa um
importante objeto sociológico de reflexão, acionando possibilidades diversas
de análise. A pesquisa feita por Alcântara sobre o uso do transporte coletivo
em Fortaleza trafega em uma via que articula essas diferentes abordagens.
Do ponto de vista metodológico, a pesquisa empírica baseou-se na
observação sistemática de usuários, incluindo também outras fontes do12
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cumentais. O período escolhido para a análise (1986 – 1988) registrou a
emergência de diversos conflitos no setor, envolvendo empresários, Prefeitura e usuários. Trata-se de conflitos mobilizados na oportuna gestão
da Prefeita Maria Luiza Fontenele, primeira gestora eleita pelo Partido dos
Trabalhadores. Os conflitos em torno do transporte urbano somaram-se,
portanto, aos dos demais movimentos por melhoria de condições de vida
na cidade. Nesse sentido, a dissertação também ampliou o olhar para outros processos reivindicatórios, tais como as greves trabalhistas e mobilizações urbanas existentes no período.
De uma perspectiva teórica, a abordagem nos transportes foi percebida no interior de um sistema de relações cujos componentes básicos
foram os seguintes: os habitantes-usuários, (a razão de ser da prestação
do serviço, “os beneficiados”); os empresários detentores do direito de explorar as concessões (tendo em vista a obtenção do lucro); os empregados,
para quem o ônibus é um meio de trabalho e, por último, o Estado, com a
função de garantir a oferta regular desse serviço e de intermediar conflitos
que circundam o sistema de transportes.
Do ponto de vista empírico, a dissertação priorizou a linha de ônibus
que ligava o centro de Fortaleza ao Conjunto Ceará, bairro localizado na
zona sudoeste da cidade, que se tornou também expressão nítida da forma
de expansão urbana da cidade. O autor percorreu muitas vezes, durante
um ano o trajeto, observando usuários e percebendo diferentes formas de
sociabilidade que se desenvolviam na ocasião.
O livro organiza-se em três partes. A primeira delas analisa o papel do
transporte coletivo em Fortaleza, considerando o ônibus um equipamento
de consumo que é resultado de um processo de privação que se estende a
uma ampla maioria de trabalhadores carente de direitos sociais. Seguindo
a trilha de Lúcio Kowarick (ibid.), o autor utiliza o conceito de espoliação
urbana para referir-se à extorsão realizada contra aqueles que dependem
exclusivamente de um serviço considerado deficitário. Nas palavras do
autor, “O transporte coletivo caracteriza-se por expressar formas de contradição social. Sendo um equipamento de consumo coletivo necessário ao
cotidiano de milhares de pessoas obrigadas a utilizar esse tipo de serviço
público, constitucionalmente definido como essencial, ele é um monopólio
e um ramo produtivo explorado pelos empresários”.
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A segunda parte do livro faz uma retrospectiva histórica dos conflitos em torno dos transportes coletivos ocorridos em Fortaleza, visualizando
mais nitidamente a referida gestão da prefeita Maria Luiza Fontenele. Tratase de um momento em que vários conflitos urbanos emergiram, situando-se
em uma conjuntura mais favorável ao acolhimento de reivindicações.
A terceira e última parte do livro aborda a gênese dos conflitos em
torno do transporte coletivo a partir de uma perspectiva mais cotidiana,
verificando como se efetiva o ato contínuo de circular como parte da rotina de moradores. O autor verifica os conflitos com base em uma tipologia
baseada na observação de trajetos variados. A convivência fugaz neste
intervalo de tempo pode ser solidária, conflitiva ou licenciosa, com a presença permanente de tensões.
A identificação dos momentos foi feita utilizando-se recursos não
restritos à observação direta. O pesquisador informava seu tema de investigação aos colegas da universidade e aos amigos, ocasião na qual ouvia
depoimentos que eram testemunhos de experiências sociais. Alcântara observou que as formas solidárias estão se tornando incomuns, traduzindo
processos de competição e individualismo que são específicos das metrópoles. Entretanto, os atos solidários ainda podem ser identificados através
de boas maneiras e de cordialidade capazes de compensar a precariedade
característica do sistema de transportes em Fortaleza.
Persistem, assim, algumas manifestações de solidariedade: nos pontos
e terminais de ônibus. Os analfabetos apelam para outras pessoas na identificação da linha ou itinerário de transportes, nesses locais. Outro tipo de solidariedade pode ser encontrado nas formas de ajuda para ingresso e egresso
de deficientes físicos, idosos, ou mães que carregam crianças nos braços.
Casos de assédio ou situações consentidas de proximidade revelam dimensões psicossociais ainda pouco conhecidas, conferindo ao tema um vasto campo de problemáticas a serem analisadas no âmbito das sociabilidades.
Finalmente é importante enfatizar que no sistema de transporte coletivo existem conflitos cotidianos que envolvem a temática do poder, das
desigualdades, das moralidades que se aglutinam em uma espécie de totalidade integradora das relações microcotidianas, observadas não só em
Fortaleza, mas em diferentes cidades brasileiras.
Gostaria ainda de ressaltar que orientei esta dissertação com prazer,
tendo em vista a dedicação e o espírito de pesquisa do autor. Certamente, a
14
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interlocução com leitores trará enriquecimentos aos debates. Para continuar
na metáfora da mobilidade, é possível convidar os leitores a embarcarem
nesse trajeto acadêmico que certamente comportará muitos passageiros.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CAIAFA, Janice. Jornadas urbanas. Exclusão, trabalho e subjetividade nas viagens de ônibus na cidade do Rio e Janeiro. Rio de Janeiro: FGV, 2002.
KOWARICK, Lúcio. A espoliação urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
MOISÉS, J. A. Protestos Urbanos e Políticos: o quebra-quebra de 1947. In:
Cidade, povo e poder. Rio de Janeiro: CEDEC/Paz e Terra, 1977.
SIMMEL, Georg. Sociologia. São Paulo: Ática, 1983.
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Prefácio do autor
A publicação do livro “Conflitos sobre Rodas” é uma contribuição
à reflexão sobre os transportes coletivos como uma questão referente às
condições da cidadania. Trata-se de uma problemática, até agora, preponderantemente abordada pelas áreas técnicas que, nesta obra, tornou- se um
objeto de estudo das Ciências Sociais.
A obra faz uma descrição do tema transportes coletivos a partir dos
seus fortes componentes sociais, aspectos intervenientes na realidade urbana descritos por meio de um estudo sociológico e antropológico. Dessa
forma, vem a se constituir em uma sistematização de uma discussão da
problemática dos movimentos de pessoas, importante para o público especializado e em geral, por meio de um trabalho de investigação dos aspectos
sociais transcorrentes na dinâmica do contexto da mobilidade urbana de
trinta anos atrás. E, assim, uma oportuna reflexão acerca da compreensão
deste aspecto componente da vida citadina moderna.
A obra trata o ônibus urbano como um dos componentes do sistema
de transportes coletivos de uma cidade, destacando seus usuários nas dimensões sociais e culturais.
O livro apresenta considerações acerca da problemática dos transportes e, logo depois, faz uma descrição da efervescência dos conflitos nos
transportes coletivos entre os anos de 1986 a 1988, quando um staff de
esquerda assumiu uma gestão municipal de uma capital brasileira, após o
fim do regime militar de 1964, no Brasil. Em uma época em que se verificou um aumento bastante significativo na quantidade de conflitos em
torno desse serviço público, na cidade de Fortaleza, formando uma “rodaviva” de enfrentamentos contra a denominada “Administração Popular de
Fortaleza”. Fato social conjuntural naquela cidade em que se evidenciou e
destacou os principais atores e forças sociais formadores desses conflitos
nos três anos da mesma Administração.
A presente publicação recortou um segmento social formado por
moradores da periferia urbana, usuários contumazes do ônibus a diesel,
como a sua alternativa para a efetivação dos seus deslocamentos, com o
propósito de destacar, ao mesmo tempo, como se constituem num espaço
16
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cotidiano de microconflitos sociais. Portanto, a investigação colabora na
apresentação de traços descritivos das condições de vida dos moradores
da periferia de uma capital brasileira, ao evidenciar precariedades do cotidiano desses mesmos usuários de ônibus. Inicialmente possível por uma
etnografia das condições gerais de embarque; no interior; na acomodação
e no trajeto desse tipo de ônibus urbano brasileiro.
A obra propicia uma análise sociológica amparada numa aglutinação derivada de uma revisão bibliográfica nas Ciências Humanas, o que
permitiu destacar os aspectos sociais dos transportes coletivos, indo além
da tradição consolidada pelas engenharias e, assim, foi possível apresentar
as convivências em um tipo de veículo do modal do sistema de transporte
coletivo como um objeto de estudo das Ciências Sociais.
A metodologia foi resultado de diversos procedimentos. O primeiro
deles foi o meu testemunho ocular, devido ao fato de ter sido um usuário
do sistema de transportes coletivos por ônibus em Fortaleza.
A segunda conduta resultou do meu trabalho de Assessor Comunitário junto à Superintendência Municipal de Obras e Viação – SUMOV –,
órgão da Prefeitura Municipal de Fortaleza, com a responsabilidade de
executar e manter as obras civis do município, o que me permitiu conhecer
a demanda por transporte, bem como assegurei um constante diálogo com
técnicos especializados na questão e conhecer o Conjunto Ceará em visitas
a serviço do trabalho realizado nessa Superintendência, durante os anos de
1986, 1987 até abril de 1988.
O terceiro modo de proceder foi a confecção de uma coleção de clippings
com a temática. Consorciado à hemeroteca foi necessário localizar uma literatura para aproximar a temática à Sociologia e à Antropologia.
Como último método foi realizado o Trabalho de Campo. Inicialmente, fiz
observações livres nas diversas vezes em que tomei algum ônibus dessa linha
para o Conjunto Habitacional Ceará, o que me aproximou da realidade e, em
seguida, realizei um trabalho sistemático de observação na linha mais antiga
que atendia a esse conjunto habitacional, durante uma semana, para observá-lo.
Esta obra é originada de uma dissertação avaliada e aprovada por uma
Banca Examinadora, no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), no ano de 1991, composta por pesquisadores de renome nacional, como os das professoras Dra. Irlys Firmo Alencar
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Barreira, titular da disciplina de Sociologia da UFC, da Dra. Neide Esterci, do
Programa de Pós-Graduação em Antropologia e Sociologia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, e do Prof. Dr. Ismael Pordeus Jr., a qual me auferiu
o título de Mestre em Sociologia, pela universidade supracitada. Por último,
vale registrar que a mesma foi redigida há mais de um quarto de século.
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Introdução
O TRANSPORTE COLETIVO
COMO OBJETO
DE INVESTIGAÇÃO
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Os serviços de transportes coletivos urbanos ocupam parte significativa da rotina dos habitantes de uma cidade. Seja em função dos
gastos financeiros ou do tempo desperdiçado nos translados. O uso do
transporte desenvolve uma rede de macro e microconflitos diários e esses
se tornam o objeto de investigação desse trabalho a ser desenvolvido em
três dimensões.
A primeira delas é constituída pela análise do papel do transporte
coletivo na cidade de Fortaleza, por ser considerado um equipamento de
consumo coletivo representativo da situação espoliativa de ampla maioria
dos habitantes:
o processo de espoliação urbana, entendido enquanto uma forma de extorquir as camadas populares do acesso aos serviços de
consumo coletivo, assume seu pleno sentido: extorsão significa
impedir ou tirar de alguém algo a que, por alguma razão de
caráter social, que tem direito. (KOWARICK, 1979, p.73).

A segunda enfocará os conflitos, nos transportes, transcorridos na
história da cidade, notadamente aqueles expressos e visualizados mais nitidamente na gestão da prefeita Maria Luiza Fontenele no período de 1986
a 1988.
Na terceira, observar-se-á a gênese dos conflitos cotidianos de seus
usuários, ao compor um dos fragmentos da vida citadina, nesse ato contínuo de circular.
O transporte coletivo caracteriza-se por expressar formas de contradição social, por tratar-se de um equipamento de consumo coletivo,
prestador de um serviço público, necessário ao cotidiano de milhares de
pessoas obrigadas a utilizá-los. Constitucionalmente é definido como essencial. Entretanto, é um monopólio e um ramo produtivo explorado por
empresários. A contradição referida deve-se à representação espoliativa
desse serviço público ser encerrado na operacionalização por empresas:
há uma dicotomia entre o uso social e sua apropriação privada enquanto
atividade empresarial.
Como componentes básicos desse sistema, temos: os habitantes-usuários, (a razão de ser da prestação do serviço, “os beneficiados”); os empresários detentores do direito de explorar as concessões (tendo em vista a
obtenção do lucro); os empregados, para quem o ônibus é um mercado de
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trabalho e, por último, o Estado com a função de assegurar a oferta regular
desse serviço e a de intermediar prováveis conflitos entre as partes envolvidas no sistema de transportes.
A análise contida neste trabalho seguirá os seguintes ângulos: um
serviço público de ordem técnica; a questão dos movimentos sociais ocorridos na história da cidade em torno do transporte coletivo; os interesses
empresariais, às vezes explicitados sob a forma de lockout1 e, por último, o
papel do Estado mediador, presente através do poder local.
O período formado entre os anos de 1986, 1987 e 1988 foram escolhidos para análise, por registrar a emergência de diversos conflitos em torno
do problema do transporte coletivo, envolvendo empresários, prefeitura
e usuários em Fortaleza. Esses conflitos não aparecem por acaso. Tomo
como pressuposto, por se tratar de uma gestão com perfil de esquerda, de
haver uma atmosfera social favorável a eles, ao saírem da esfera cotidiana
e se configurarem com maior nitidez e radicalidade nesse período. Vale
enfatizar ser a primeira vez que em uma capital brasileira, após o golpe
militar de 1964, há uma administração declaradamente de esquerda.
A análise versará sobre os processos manifestados nesse período, tais
como: as mobilizações reivindicatórias, as greves trabalhistas e a reação
patronal, bem como a própria postura da Prefeitura frente a esses fatos.
A linha de ônibus investigada é a do Conjunto Habitacional Ceará,
localizado na zona sudoeste de Fortaleza, expressão nítida da forma de
expansão urbana da cidade, escolhida com a finalidade de exemplificar
a discriminação social sofrida por setores da sociedade obrigados a
conviver com o uso desse tipo de transporte coletivo, enquanto materializações das desigualdades sociais. Uma corruptela de conhecido
adágio popular aplicada ao transporte coletivo traduziria essa discriminação da seguinte forma: “dize-me em que ônibus tu andas e eu te
direi quem és!”
O transporte coletivo ainda é o único meio disponível para locomoção
das camadas pobres da população. É um signo a expressar a condição de
vida de um cidadão, pois andar de ônibus define um status social assimilado à noção de classe. Podemos fazer uma analogia, a partir do imaginário
1 . A palavra inglesa lockout é utilizada para designar uma paralisação de setores
privados da economia efetuado por empresários.
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coletivo popular, ao criar certos conceitos no senso comum, para dimensioná-lo: “O coletivo de pobre é ônibus”.
Nesta situação, o atual sistema de transporte coletivo por ônibus restringe o hábito urbano de locomoção através de sua utilização. A discriminação reside no fato concreto dele ser gerenciado, de forma precária,
em função de se dirigir preferencialmente às camadas sociais menos abastadas, ao passo que o transporte individual aparece como uma solução
própria das camadas sociais mais privilegiadas.
Esse é o quadro geral e o pano de fundo do desenvolvimento do
estudo da relação entre usuários e transporte coletivo discutido ao longo
desta pesquisa.
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Capítulo 1
1.1 TRANSPORTE COLETIVO EM SUAS DIMENSÕES SOCIAIS,
CULTURAIS E ECONÔMICAS

Inicio este trabalho de investigação partindo de uma premissa moderna: para se viver em uma grande cidade é necessário realizar-se a ação
elementar de transportar-se. Já é parte constitutiva de paisagem urbana
o movimento dos transportes coletivos. A sociedade moderna para existir
demanda esse modus operandi.
“A palavra transporte é usada em Ciências Sociais em seu sentido comum, designando todos os meios utilizados para conduzir pessoas e bens
no espaço”.2
Em uma estrutura urbana ou rural, o transportar-se ocupa uma função essencial à vida social. O mesmo permite a constituição de relações,
interações e ações sociais e é o responsável por estruturar determinadas
sociedades na modernidade. A circulação é a forma encontrada para a
superação do isolamento humano. Rui Barbosa foi um dos que apontaram
as suas consequências na cidade, “o Bonde, [...]. Foi ele que dilatou a zona
urbana, que arejou a cidade, desaglomerando a população, que tornou
possível a moradia fora da região central3.
Pensando em um nível macro-socioeconômico, a explicação da gênese dos transportes poderia ser atribuída ao desenvolvimento da divisão
social do trabalho, quando se efetivou a separação entre a produção e o
comércio, surgindo em sua plenitude uma nova categoria social, a dos comerciantes, os quais serão responsáveis por distender e ampliar novos contatos em trocas de valores e produtos. Para isso, será necessário um sistema
de circulação e de TRANSPORTES para efetivar as ligações comerciais.
Devido a isso, aprimorou-se em muito a divisão da própria produção, no
sentido de propiciar uma especialização. Isto é, o antigo estágio de produção isolada seria, agora, superado com as trocas cada vez mais ampliadas
entre as diversas localidades. Em consequência, um novo desdobramento
pode ser verificado, ou seja:
2. Dicionário de Ciências Sociais, 1987, p. 1257.
3. BARBOSA, Rui, IN: STIEL, 1984, p. XVI..
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A divisão do trabalho entre as diferentes cidades teve como primeira consequência o nascimento das manufaturas, ramos da
produção que escapavam ao sistema corporativo. O primeiro surto de manufatura – na Itália e mais tarde na Flandres – teve como
condição histórica prévia o comércio com as outras nações.4

Esses teóricos já visualizavam as dimensões dos transportes, na medida em que a existência social fermentou a superação dessa antiga condição. Serão essas movimentações existentes na sociedade que darão conteúdo e forma à nova vida citadina e rural.
Gilberto Freire faz uma observação sobre a dimensão social encerrada
nos transportes coletivos ao considerar as relações sociais envolvidas nos
mesmos numa análise contida em seu artigo SOCIOLOGIA DOS BONDES,
em que destaca.
(...) “O bonde, o meio prático, barato e cômodo de que toda
gente se utiliza para se transportar, não somente para o trabalho e do trabalho para casa, como da casa para a igreja, para
o teatro, para a escola, para a academia: e de regresso à casa
de todos esses lugares. Toda a gente note-se bem; e não uma
classe de gente. (...) E, é claro, (...) a tradição brasileira havia
as conversas, as discussões entre os passageiros do bonde; os
debates em torno de assuntos do dia. 5

Evidentemente, o autor refere-se ao uso do transporte coletivo de maneira geral, sem perceber os padrões de estratificações decorrentes daqueles que dele se utilizam. Assim, elas ficam subsumidas sem a identificação
dessas diferenciações sociais recorrentes.
Há um argumento: o transporte público é um dos meios de se contribuir para o desenvolvimento da humanidade, em função de possibilitar as
conexões sociais, ao permitir encurtar as distâncias e viabilizar as comunicações. “Não haveria exagero em dizer ser a História da Civilização uma
história dos transportes, tão intimamente entrelaçados se encontram, através dos tempos, o desenvolvimento dos transportes e o da civilização”6.

4. MARX, ENGELS, 1980, p. 67.
5. FREIRE, in: STIEL, 1984, p. 62.
6. PEDRO, Dantas, in: CUNHA, 1974, p. 05.
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Mais recentemente, o sociólogo Manuel Castells (1983), refletindo sobre as consequências da circulação urbana, expõe um esquema das principais regularidades estabelecidas por meio do elo formado a partir da
circulação urbana, ao demonstrar como o transporte pode ser olhado como
um elemento a agir para efetivação das relações sociais.
Partindo da distinção dos componentes da estrutura urbana em elementos:
P (Produção), C (Consumo), T (Troca), G (Gestão) em subelementos definidos no interior de cada um entre eles, nós temos,
ao menos, os seguintes translados, suscetíveis de codificar teoricamente os fluxos circulatórios essenciais: Deslocamentos
domicílio – trabalho; deslocamentos para relações sociais; deslocamentos para lazeres naturais; Transportes escolares; Deslocamentos; Lazeres; Localização das atividades de compra;
Tráfego de mercadorias; Tráfego industrial; Gestão industrial;
Deslocamento de negócios7.

O esquema de Castells, considerado acima, classifica algumas dessas
regulares conexões rotineiras de uma grande cidade desenvolvida – urbe
– com o processo de industrialização secularizado. Entretanto, algumas alterações seriam necessárias nesse quadro representativo para a realidade local.
Complementando o esquema com outros tipos de translados, típicos de uma
cidade sem uma base industrial complexa – um parque industrial condicionado pela configuração econômica, pelas tradições culturais e pelas conjunturas políticas de cada realidade.
Vamos encontrar nas cidades “atrasadas” – o termo aqui empregado
é para diferenciá-las das condições vigentes nos países industrializados –
um sistema de transportes a refletir essa situação. Por exemplo, os deslocamentos ocorridos com regularidade em Fortaleza, não são, predominantemente, os translados da força de trabalho economicamente ativa, mas
de uma massa de trabalhadores subempregados, de jovens, e de poucos
trabalhadores regulares.
Temos ainda os deslocamentos para realizar serviços ausentes nos bairros, para o lazer e os translados efetuados com destino aos cultos religiosos
e visitas hospitalares. Também devemos mencionar aqueles recorrentes às
7. CASTELLS, 1983, p. 239.
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compras dos víveres essenciais às famílias da periferia urbana, além das tradições culturais com contornos das diferentes formas de locomoção.
No caso de Fortaleza, o transporte existente é signo de uma segregação social, por ser responsável por costurar a apartada ampla maioria
dos habitantes da periferia. Fortaleza tem uma população projetada (IBGE)
para o ano de 1990, de 1.824.991, e, assim, a grande maioria dos habitantes se encontra na chamada zona periférica.
A premissa básica é a de ser esse tipo de serviço cumpridor da função
instrumental do processo de produção e sobrevivência social, pondo em
andamento todas as relações necessárias ao sistema produtivo, ou seja, o
deslocamento dos indivíduos para oferecer a sua mão de obra ao mercado
de trabalho.
Marx mostrou que o transporte e o estoque de mercadorias,
apesar de não criarem um produto distinto do processo de
produção, e, portanto, nenhuma mercadoria na qual se possa
cristalizar o valor criado pela força de trabalho, criavam,
no entanto, valor, na medida em que estas duas atividades
implicavam uma transformação de valor de uso de mercadorias transportadas ou armazenada. Isto se deve ao fato de
que o trabalho despendido no transporte ou armazenagem
acrescenta um valor de uso ao produto (transformando-o de
mercadoria em potencial a mercadoria real, efetivamente colocada no mercado consumidor) porque estas duas atividades
constituem um prolongamento do processo de produção no
processo de circulação.
O capital produtivo investido nesta indústria (a dos transportes) acrescenta valor aos produtos transportados, formado pela
transferência de valor (a partir) dos meios de transportes e pelo
valor adicional criado pelo trabalho de transportes.8

Quanto à reprodução da força de trabalho, os transportes comprometem parte significativa do orçamento familiar, interferindo cotidianamente
no uso do tempo e, consequentemente, visto como desperdiçado. Em alguns estudos, o gasto no orçamento já chega aos onze por cento da renda
familiar, fato esse a ferir a constituição federal; por defini-lo como um

8 . LOJKINE, in: FORTI, 1979, p. 32.
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serviço “essencial”9, e fixando o teto máximo dessa despesa em torno de
seis por cento do orçamento doméstico.
Outra peculiaridade do transporte por ônibus em Fortaleza é fornecida pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICO – ANTP,
ao se destacar entre outras cidades do país, quando o ônibus a diesel é
utilizado em uma taxa em torno de oitenta e três por cento em relação aos
demais meios de transportes coletivos. A maioria dos estudiosos afirma
ser o serviço de transporte por ônibus um atendimento às movimentações
pendulares (casa-trabalho-casa) insuficiente e, portanto, temos como premissa a evidência de estar associado ao modelo empresarial privado. Neste
sentido, escolheu-se a empresa GEREMA, uma das operadoras do sistema
de transporte da cidade, universo do presente estudo, para se constituir em
um exemplo do precário atendimento prestado aos usuários.
Ocorre termos mais um serviço essencial nas mãos dos empresários,
os quais, evidentemente, condicionam seu uso segundo as necessidades
objetivas do lucro. A partir dessa constatação, trabalha-se a hipótese dos
conflitos surgidos nesse setor serem frutos direto do modelo privado.
A precária qualidade prestada pelos serviços de transporte é constatada em uma pesquisa de opinião pública:
Embora os dados indiquem uma relativa melhoria na disponibilidade dos serviços de transporte coletivo das áreas metropolitanas, a qualidade desses serviços continua baixa e verifica-se que
a proporção dos gastos com transportes no orçamento familiar
está aumentando.10

Afirmamos que as relações, interações e ações sociais circundam a
problemática dos transportes por razões substantivas mais voltadas para as
necessidades socioeconômicas. No entanto, sabemos ser o uso cotidiano e
coletivo dos transportes o gerador de conflitos de várias ordens: empresários versus usuários – para os usuários o serviço é ainda insuficiente para
as movimentações do seu dia a dia. Os empresários buscam o lucro e a operação dos seus trajetos decorre em função dos custos operacionais. Quanto
à relação usuários versus motoristas, esses últimos são vítimas das longas
9 . Constituição da República Federativa do Brasil, Capítulo IV, art. 30, inciso V.
10. LAMOUNIER, RODRIGUES, in: Revista dos Transportes Públicos, nº 17, pág. 18,
1982.
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jornadas de trabalho e, como reflexo, oferecem um serviço não condigno,
sem atenção para com os passageiros, ocasionando espaços de conflitos.
O caso usuário versus trocadores envolve uma relação caracterizada por
constantes atritos. E, por último, quanto à relação usuários e trabalhadores
versus poder público, esta união dar-se-á em função das pressões exercidas
pelas concessionárias sobre o poder público concedente.
Concomitante, no momento vivenciado no interior dos veículos, nos
translados, verificam-se situações sociais. Do tipo de convivência solidária, em formas expressas de auxílios a outros passageiros, no momento de
ingresso ou egresso do veículo, na prestação de uma informação, na boa
maneira de se portar no interior do auto. Há também situações de cumplicidades manifestas, camufladas, através de rupturas de padrões tradicionais de comportamento denominadas por “licenciosidade” e de natureza
pessoal. Manifestações contrárias a esse tipo de atitudes com extensão de
conflitos e envolvimentos transcorrentes nos translados urbanos.
Os anos de 1986 – 88 marcam o período da abertura de espaço a mais
para a “cidadania”11 de Fortaleza. Um novo marco na sua história ao se
verificar uma intensa mobilização da população da cidade no tocante aos
seus direitos econômicos, sociais e políticos, no qual o caso específico dos
transportes foi um alvo importante das reivindicações.
A singularidade desse momento em Fortaleza se evidenciava através
dos movimentos reivindicatórios: a explicitação indireta, pelos meios de
comunicação de massa, ao se desnudar uma realidade miserável da “loura
desposada do sol”12, quando esse jogo político permitiu expor à sociedade
uma realidade até então encoberta pelas próprias mídias. A péssima realidade da infraestrutura urbana até então não era uma publicidade nos
meios de comunicação de massa. A “grande imprensa” local, para se contrapor à nova gestão da prefeitura, de feição de esquerda, utilizou–se dessa
contradição para combatê-la.

11. MARSHALL, T. H.. 1967. Ver as indicações categorias desse autor ao considerar a
questão, especialmente no capítulo III, Cidadania e Classe Social. Contanto, devemos
contextualizar essa questão, considerando, os direitos sociais, econômicos e políticos, por passarem a ser uma das bandeiras dos movimentos sindicais e outros, principalmente no Brasil, logo após do movimento dos trabalhadores do ABCD Paulista.
12. Frase de um poema de Paula Ney.
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1.2 A PROBLEMÁTICA DOS TRANSPORTES COLETIVOS EM FORTALEZA

Apresento algumas informações históricas sobre a evolução do sistema de transportes coletivos em Fortaleza, que teve os seus primeiros
serviços de transportes coletivos:
Em 31 de julho de 1871, [quando] Estevão José de Almeida e
outros iniciam a construção de um ‘tram-road’ para transporte
de passageiros nas ruas da cidade em carros tirados por animais. Na mesma data e com o mesmo empresário é contratada
a execução entre a cidade e a povoação de Messejana, de uma
linha de bondes a vapor, dividindo-se em dois ramais, um dos
quais partiria da Alfândega e outro do Trapiche, semelhantes
aos das linhas do Jardim Botânico de São Cristovão, na corte13.

Segundo Stiel (1984, p.123), a cidade com aproximadamente 50 mil
habitantes era iluminada com gás carbono e teve os bondes animálicos
inaugurados em 25 de abril de 1880, com uma frota de 25 bondes, com
cinco bancos cada um e pequenas cortinas desciam pelos balaústres, para
defesa do sol forte e das poucas chuvas. O cocheiro se apresentava vestido
de fraque, o que o distinguia. O seu horário de funcionamento era das 6h
às 21h e tinha como ponto central a Praça do Ferreira.
Esse serviço foi alterado após o estudo do engenheiro Ker Box, para
ser movido à energia elétrica, no ano de 1910. A inauguração do novo serviço ocorreu em 9 de outubro de 1913, “com grande regozigo do povo”, na
intendência do almirante Guilherme Cesar da Rocha (STIEL, 1984, p. 124).
Os primeiros protestos contra o mau serviço desses coletivos ocorreram em “16 de maio de 1915. Amanhecem arrancados os trilhos da linha
da Vila da Parangaba e destruído um pontilhão. À tarde, o povo atacou e
destruiu um bonde daquela linha” (STIEL, Ibid).
A primeira linha para um subúrbio de Fortaleza foi inaugurada em
junho de 1927, indo até Cajazeiras. Um sistema sui generis de transporte
coletivo oferecido pela Empresa Auto-Viação Suburbana. Um serviço de
transporte de passageiros com bondes puxados por um trator inglês Simplex” (STIEL,Ibid).

13. Stiel, 1984, pp. 121/122.
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Os bondes elétricos operaram até o ano de 1947, quando o sistema de
auto-ônibus começou a surgir.
Outro sistema de transporte coletivo experimentado pela população
alencarina foram os trólebus. Para tanto, em 1966, foram instalados transformadores importados de Israel para alimentar uma rede elétrica aérea. Os
trólebus foram inaugurados em 24 de janeiro de 1967, com duas linhas,
uma para Parangaba e outra para percorrer toda a Avenida Bezerra de Menezes, operacionalizadas pela Companhia de Transportes Coletivos. Um projeto para implantar 100 ônibus elétricos que foram desativados em 1971,
por não serem rentáveis, segundo o prefeito Vicente Fialho. Esse sistema de
transporte foi implantado desassociado dos demais meios de transportes. Ele
tinha o seu ponto na Praça do Carmo, ao lado da rua Major Facundo, o que
o deixava distante da Praça José de Alencar, local que concentrava a maior
parte das demais linhas de ônibus da cidade, tornando-o distante dos outros
veículos. Os empresários dos veículos movidos a óleo diesel impediram a sua
incorporação ao sistema. Então, o ônibus elétrico ficou ligando nada a coisa
nenhuma [Entrevista com Adriano M. Branco – Revista Transporte Moderno
– nº 189, págs. 16/17], in: STIEL, (1984, p. 125).
Também havia um sistema de lotação para interligações intraurbanas,
principalmente nos bairros mais distantes do centro da cidade, diga-se,
Praça do Ferreira. No caso específico, referimo-nos às Marinetes, tipo de
transporte de pequena capacidade de lotação, um sistema de transporte
gerenciado por empresários de pequeno porte.
Para Raimundo Girão (1959), historiador cearense, o nosso atual sistema
de vias radioconcêntricas é uma herança do período da formação inicial da cidade. O algodão impulsionou o desenvolvimento urbano da cidade ao moldar
sua forma atual de estruturação viária. Conforme constatação do pesquisador,
teriam sido os carros de bois, com as suas cargas de produto vegetal, a acessar
a cidade pelo lado oeste, ou a chamada Estrada do Soure, a atual Avenida
Bezerra de Menezes; e, ao sul, na Estrada de Messejana, que direcionaram o
desenho urbano. Na concepção de Fontenelle, (1989-90), a cidade de Fortaleza
se constitui como entreposto de circulação de mercadorias, numa cidade-empório. Ela estruturou-se enquanto uma cidade escoadouro. Para cá, vinham os
produtos das regiões produtoras de Uruburetama e de Baturité, para serem exportados através do cais do Mucuripe. Portanto, é um arcabouço da mediação
dos negócios de outras regiões do Estado.
31

CONFLITOS SOBRE RODAS

Devido a esse fato, até hoje existe um sistema viário desconhecedor das
relações sociais desenvolvidas na cidade. O sistema viário da cidade conforma-se desconsiderando as suas inter-relações sociais locais. Simplesmente,
temos uma configuração espacial desconhecedora das vivências dos seus
habitantes. Com essa especificidade da história local, convive-se com um
sistema de arranjo viário que, atualmente, bloqueia a possibilidade de uma
rede de conexões mais amplas. E, para seu o habitante, no seu dia a dia, o
translado de ônibus constitui-se num crítico problema. Quando necessita se
locomover para um bairro vizinho, o arranjo radioconcêntrico do sistema de
transporte urbano torna-se um empecilho para um deslocamento rápido. A
conclusão hoje aceita entre os técnicos do setor é a de ser um sistema perverso no sentido de não permitir regulares ligações interbairros na cidade.
Como já definido, o sistema de distribuição de linhas de ônibus urbanos de Fortaleza é radioconcêntrico. Ou seja, todas as suas linhas de ônibus
convergem para o centro comercial dessa cidade. Devido a esse padrão,
ocasionam-se grandes engarrafamentos, fator responsável pelos altos índices de poluição na sua área central.
Os translados escoam pelos nove “canais de tráfego”14, levando, assim, os veículos coletivos aos bairros de Fortaleza. A partir do sistema de
transporte poderíamos aferir um reflexo da organização socioeconômica
da cidade, principalmente, ao se constatar o feitio da formação da cidade
como entreposto para o escoamento da produção.
Segundo o diagnóstico da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos,
EBTU, o atual sistema de transportes se configura assim: persistem típicas
características de saturação do sistema de transportes: elevadas demandas,
altíssimas frequência, acelerada deterioração do nível de serviço, constantes congestionamentos viários, progressivos aumentos dos tempos de
viagens, crescentes níveis de poluição ambiental.
Além da capacidade viária esgotada, as condições de superlotação dos ônibus levam a imagináveis taxas de ocupação, em
alguns casos superiores a dez (10) passageiros/m2, enquanto o
máximo recomendado é seis (06) passageiros/m2 para horários
críticos. 15
14. Para os técnicos do setor entende-se por canal de tráfego as ruas e avenidas
usadas para deslocamentos dos veículos de transportes urbanos.
15 Plano Nacional de Transportes de Massa, Ministério da Habitação, Urbanismo e
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Esse diagnóstico técnico reflete e resume a qualidade da realidade
específica do sistema de transporte de Fortaleza.
Segundo o Setor de Estatística da Secretaria de Transportes do Município, o número de linhas existentes, até 1988, era de cento e trinta e nove
distribuídas em três faixas tarifárias. Atualmente, em 1991, contamos com
cento e cinquenta e uma linhas urbanas, servindo os bairros da cidade.
O sistema de ligações desenvolvido pelos ônibus é de natureza pendular (casa-trabalho-casa), embora tenha existido um diferenciado e rápido
período na história da urbe quando os seus habitantes utilizavam o ônibus
como uma atividade de lazer. Tal afirmativa pode ser resgatada da memória de uma depoente ao descrever o cotidiano dos dias de domingo para
fazer passeios em avenidas ou em outros bairros:
— Aos domingos mamãe nos aprontava, eu e minhas irmãs,
como um vestido branco de laço atrás. Eu levava a minha bolsinha com alguns bombons, sem nenhum dinheiro dentro, aí
íamos tomar o ônibus da Avenida Dom Manuel, era um bom
passeio.16

Esse tipo de depoimento pode ser também obtido de outros habitantes de Fortaleza, para demonstrar uma das utilidades desses serviços pela
população local.
O atual Sistema de Transporte Coletivo Urbano – STCU – é um sistema de deslocamento para atender uma única necessidade, isto é, levar a
mão de obra empregada, subempregada e desempregada ao centro da cidade. É a solução, até agora, encontrada para resolver o problema sentido a
partir dos anos setenta, devido a sua expansão populacional e consequente
criação de uma grande periferia.
Além do mais, “tomar um ônibus” significa – como já dito – uma
despesa incorporada aos custos do trabalhador. Portanto, para descrever a
forma como se administra as linhas operadoras deve-se, então, observar os
critérios componentes desse item do orçamento familiar.
O cálculo das tarifas dos transportes, o preço da passagem, é calculado com base nos dados operacionais das empresas supervisionada pela
Meio Ambiente, EBTU, Brasília, 1988.
16. Depoimento de uma senhora que há tempos atrás morava na Avenida Dom Manuel, nos anos sessenta.
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Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos – STSU, classificando o valor
da passagem pelas faixas de quilometragem, ou seja, a distância percorrida
pelo veículo do terminal central da cidade ao fim da linha do bairro – o
somatório dos quilômetros percorridos pelo veículo. Existem três faixas: a
primeira faixa é compreendida pelo intervalo de zero até cinco quilômetros; a segunda faixa está compreendida pelo intervalo de cinco a quinze
quilômetros e a terceira faixa é definida pelas linhas com mais de quinze
quilômetros. Os técnicos em transportes atestam a discriminação contra
os moradores da periferia. Os mais carentes financeiramente são os que
pagam um valor mais alto pela passagem.
O cálculo das tarifas é feito a partir dos seguintes índices: Índice de
Passageiros por Quilômetro (IPK) e o Índice de Passageiros por Veículos
(IPV). Este último fornece o número, em média, dos passageiros transportados em cada veículo, dado que pode aferir e atestar a superlotação como
uma regularidade desse sistema.
É importante verificar, em Fortaleza, a existência da meia passagem.
Para os estudantes portadores da carteira estudantil, há o abatimento de
cinquenta por cento no preço da passagem. Essa demanda está em torno de
trinta por cento do total das passagens expedidas. Os passes livres perfazem um total aproximado de um e meio por cento das passagens. Mas são
as passagens inteiras, ou seja, o pagamento integral da tarifa, as que arcam
com o total dos custos das operações das Empresas de transportes urbanos.
1.3 ASPECTOS LEGAIS DO SISTEMA DE TRANSPORTES DE FORTALEZA

O Sistema de Transportes Coletivos Urbanos (STCU) de Fortaleza está
padronizado pelo Decreto nº 2.768 de 30 de maio de 1966. Esse documento é
a maior referência até hoje existente sobre os transportes coletivos da cidade.
O documento legal com as especificações necessárias da organização
do STCU é o REGULAMENTO DOS TRANSPORTES COLETIVOS DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. Nesse documento, vamos encontrar nos seus títulos
e capítulos os requisitos básicos para a operacionalização do sistema de
transportes por ônibus a diesel. Na sua existência, o documento básico sofrerá algumas alterações de conteúdo, conquanto a sua estruturação básica
permanecerá a mesma nos seus vinte e cinco anos de existência.
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O REGULAMENTO define transporte coletivo como
o serviço regular contínuo, de transporte de pessoas em um
mesmo veículo entre logradouros públicos da cidade segundo
itinerário e horários previamente estabelecidos e com paradas
previamente estabelecidos e com paradas de embarque e desembarque definidas, mediante pagamento individual da passagem fixada pela Prefeitura.17

Nele estão registradas as especificações exigidas para operar no sistema regular de transportes. Entretanto, são as especificações do tipo de
veículos das décadas de cinquenta e sessenta as que ainda perduram. Tornaram-se obsoletas as recomendações desse aspecto, em razão do sistema
não mais operar com esses tipos de veículos. A indústria automobilística
oferece novos tipos de veículos com outros padrões de carrocerias e outros
aspectos físicos totalmente modificados. Nesse regulamento, encontram-se
aspectos, tais como: a permissão para a operação de uma linha; as normas
quantitativas para a formação da frota necessária à linha; as obrigações
das empresas permissionárias; os itens de composição das tarifas a serem
cobradas. Demais itens do REGULAMENTO serão considerados ao longo
deste trabalho.
Mais recentemente, nos preceitos da Lei Orgânica do Município de
Fortaleza, verifica-se um tratamento mais atencioso para as questões dos
transportes coletivos. Na elaboração do Texto Constitucional Municipal, a
questão dos transportes coletivos foi um dos temas a receber mais atenção
dos movimentos sociais organizados.
No referido texto municipal, registram-se algumas conquistas, tendo
em vista uma maior transparência do sistema operacional de transportes,
considerando as informações sobre o STCU, por ser um monopólio do empresariado do setor, e porque os seus cálculos não se adéquam aos cálculos
indicados pela tabela oficial da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos – STSU. É praxe os proprietários, nas reuniões para definição das
tarifas, apresentarem os cálculos das suas planilhas, e tais cálculos serem
considerados como os mais “precisos”.

17. Regulamento dos Transportes Coletivos do Município de Fortaleza, Decreto 2.768
de 30.05.1966.
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Para uma maior clareza, transcreverei partes da Lei Orgânica de
05 de abril de 1990 por tratar de alguns aspectos dessa temática. O primeiro aspecto atribui ao município a competência para a organização
do Sistema de Transportes Coletivos, STC, para: “Organizar e prestar,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo que tem
caráter essencial”.
É uma atribuição privada dos municípios a organização do sistema de
transportes coletivos. Esse artigo da Constituição Municipal é um reflexo
direto da Constituição Federal, porém, na Lei Orgânica do Município de
Fortaleza, esse é um aspecto a apresentar duas alternativas para empresas
operadoras: a concessão e a permissão. No caso da permissão, ficou aberta
a possibilidade de uma atuação a longo prazo para as empresas particulares no sistema de transporte coletivo.
Art. 173 – O Poder Público municipal efetua o planejamento o
gerenciamento, a fiscalização e a operação do sistema de transporte coletivo local, observando os seguintes preceitos:
I – definição pelo Poder Executivo Municipal do itinerário e
frequência das linhas de ônibus, em conformidade com o plano
diretor de desenvolvimento urbano integrado;
II – estipulação ou reajuste de tarifas com a obrigatoriedade de
publicação, no Diário Oficial do Município, das planilhas de
cálculo que as hajam fundamentado;
III – estabelecimento de normas de padrões de segurança e
manutenção, proteção ambiental relativa à poluição sonora e
atmosférica, normas relativas ao conforto e à saúde dos passageiros e operadores de veículos.

Para alguns órgãos, a inclusão da obrigatoriedade prescrita nos itens
componentes da planilha permitirá um acompanhamento mais próximo
por parte dos movimentos sociais organizados da cidade, na medida em
que os cálculos da planilha de custo das tarifas serão divulgados através
do Diário Oficial do Município.
Art.174 – É assegurada a participação da comunidade organizada no processo ou planejamento e fiscalização do sistema
local de transportes urbanos, bem como acesso às informa-

36

PRIMEIRA PARTE – O TRANSPORTE COLETIVO

ções sobre ele, através do conselho municipal de Transportes
Urbanos.18(grifo nosso).

No Diário Oficial do Município, de 21 de novembro de 1990, encontra-se a Lei Complementar do Conselho Municipal de Transportes, que define a composição dos seus membros. Na estrutura orgânica do conselho,
sente-se a falta das centrais sindicais, na medida em que elas poderiam
intervir, colocando as questões sob a ótica dos trabalhadores organizados.
O conselho Municipal de Transportes Urbanos compor-se-á
dos seguintes membros, designados pelo Prefeito Municipal de
Fortaleza: O Secretário dos Transportes e Serviços Urbanos,
na qualidade de seu presidente; Um técnico da Secretaria de
Transportes e Serviços Urbanos a ser indicado pelo titular da
pasta; III – Um representante da Secretaria de Planejamento
Urbano e Meio Ambiente; IV – O presidente da Companhia de
Transportes Coletivos – CTC, V – Um representante da Câmara Municipal, mediante indicação do seu presidente; VI – Um
representante do DIEESE; VII – Um representante da procuradoria geral do município, a ser indicado pelo procurador geral;
VIII – O Presidente do Sindicato das Empresas de Transportes
de Passageiros do Estado do Ceará; IX – O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Estado do Ceará; X – O
Presidente do Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos
Rodoviários e Autônomo de Veículos Rodoviários e Transportes
Rodoviários e Autônomos de Bens do Estado do Ceará; XI – Um
representante dos Estudantes secundaristas e universitários, o
qual deverá ser indicado pelas respectivas entidades representativas alternadamente, de seis em seis meses19.

É um Colegiado com a finalidade de apreciar, encaminhar, promover
as ações que dizem respeito aos aspectos de assessoramento do setor de
transportes coletivos urbanos. Não é um órgão deliberativo, mas consultivo
e com uma forte participação dos representantes do poder executivo
municipal.
Ao Município é dado o poder de intervir no serviço de transporte coletivo, a partir do momento em que as empresas des18. Lei Orgânica do Município de Fortaleza; Assembleia Municipal Constituinte,
Câmara Municipal de Fortaleza, Fortaleza, 05 de abril de 1990, págs. 67, 68, 69, 70.
19 . Diário Oficial do Município de Fortaleza, 21.11.90.
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respeitarem a política de transporte coletivo, o plano viário,
provocarem danos ou prejuízos aos usuários ou praticarem
ato lesivo ao interesse da comunidade apurado por autoridade
competente. (grifo nosso).

É interessante ponderar que a Lei Orgânica ao assegurar normas
institucionais, não indica os meios materiais com os quais a população poderia
se utilizar para fazer valer esse mesmo direito. O texto constitucional parece
não estar preocupado com esses desdobramentos práticos da vida cotidiana.
A Lei Orgânica define outras recomendações como os detalhes operacionais do STC, sem questionar a própria política privada de transportes
e o monopólio, na prática, exercido pelos empresários. Observam-se as
metas operativas para o futuro do sistema. Entretanto, por ser um serviço
essencial não é questionada, constitucionalmente, a hegemonia das empresas particulares com a sua operação hegemônica sobre os serviços de
transportes coletivos.
Um dos reflexos imediato no sistema de transporte de Fortaleza, após
a constituinte municipal, foi a implantação dos abrigos e bancos nas paradas de ônibus a partir de 1989, com um forte apoio dos empresários de
outros setores da economia.
A Lei Orgânica trouxe grandes benefícios ao monopólio das empresas.
Vencido o prazo de permissão desde que cumprida as normas
da operação dos serviços e verificada a idoneidade econômico-financeira, as empresas operadoras poderão ter o prazo de
permissão prorrogados por sucessivos períodos20.

O prazo de permissão foi estendido para dez anos e, com isso, os
empresários obtiveram uma grande vitória sobre o antigo prazo de cinco
anos. Nesse aspecto, houve um retrocesso para os interesses da população,
na medida em que o tempo de exclusividade na exploração das linhas foi
bastante dilatado.
Na Lei Orgânica, os critérios de salvaguarda dos interesses dos proprietários de transportes estão garantidos. Vejamos:
Parágrafo único – A remuneração dos serviços de transporte
coletivo deverá ser feita, considerando a cobertura de todos os

20. Op. Cit. Art. 181, pág. 66
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custos, inclusive os de depreciação do imobilizado, e a justa
remuneração do capital imobilizado, necessário ao desenvolvimento dos serviços21.

Esse artigo consagra a hegemonia completa salvaguardada com a
nova Lei Orgânica Municipal.
Na análise da Lei Orgânica é possível dimensionar e aferir o problema
dos transportes coletivos urbanos na cidade de Fortaleza como um setor
do serviço público a receber pouca atenção por parte das autoridades constituídas. Vale destacar que a própria “Secretaria de Transportes do Município”22 somente foi criada no final da década de setenta. Anteriormente,
os problemas dos transportes eram administrados por um departamento
vinculado à Secretaria de Serviços Urbanos.
Contudo, com a promulgação das Cartas, Constitucional Federal e da
Lei Orgânica Municipal, esse tipo de serviço será considerado como essencial, um aspecto importante para a vida coletiva, mesmo que ainda sob a
hegemonia dos empresários desse setor.
Entretanto, o cerne da questão dos transportes não foi resolvido em
sua magnitude. Os aspectos centrais do problema não foram solucionados,
tal como o próprio monopólio ainda concedido às empresas particulares.
Como anteriormente apontado, ficava assegurado um prazo de dez anos,
considerado muito extenso para exploração das linhas. Assim, as empresas
concessionárias terão exclusividade sobre elas, fato muito grave. Outro
aspecto preocupante é a falta de condições para exercer o monopólio legal do próprio setor público oficial, já que a cidade detém uma empresa
estatal do setor, no caso específico, a Companhia de Transportes Coletivos
S.A, para servir de parâmetro nessa prestação de serviço de uma forma
insuficiente.
Para algumas entidades, a Lei Orgânica foi benéfica ao assegurar a
publicização das planilhas do cálculo das tarifas no Diário Oficial do Município. Isso permitiria à sociedade civil um acompanhamento mais amiúde sobre as informações, os critérios e a própria metodologia oficial empregada na definição dos preços das passagens de ônibus urbanos.
21. Op. Cit. Art. 184, pág. 69
22. Lei Nº 4.976 de 27 de fevereiro de 1978.
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Enfim, fica criado um espaço institucional para uma atuação mais
efetiva da população sobre a questão tarifária, podendo assim contra-argumentar quanto aos critérios impostos pela planilha oficial, podendo arguir
os termos oficiais e fazer valer os seus interesses, enquanto consumidores
de um serviço de consumo coletivo. Trata-se, entretanto, de uma forma
ainda bastante limitada devido a não abrangência das representações dos
trabalhadores.
Deve-se à promulgação da nova Lei Orgânica a garantia da permanência da maior conquista dos jovens e trabalhadores de Fortaleza, o direito ao abatimento de cinquenta por cento nos preços das passagens. Ao
mesmo tempo fica, também, reafirmada a responsabilidade da emissão das
respectivas carteiras pelas entidades representativas dos estudantes. Outro
direito assegurado foi inscrito na Constituição Federal, ao garantir aos
usuários maiores de sessenta e cinco anos o acesso gratuito através da
porta dianteira.
Finalizando a análise sobre a legislação dos transportes coletivos em
Fortaleza, desde o REGULAMENTO DOS TRANSPORTES até a promulgação
da LEI ORGÂNICA DE FORTALEZA, destaca-se uma forte indicação das
Leis e dos Decretos para atenderem a determinadas clientelas e/ou momentos específicos conjunturais. Não são, portanto, leis direcionadas para uma
política pública geral.
1.4 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA

O Sistema de Transportes Coletivos em Fortaleza tem uma frota de
ônibus constituída de um mil, cento e onze (1.111) veículos movidos a óleo
diesel, cadastrados até 18 de outubro de 1990, na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos do Município. A idade média dos veículos da frota
operante é de 7,49 anos, considerada alta dentro dos critérios estabelecidos
pelo REGULAMENTO, que recomenda cinco anos como a idade-limite para
uso. Neste aspecto, destaca-se a única empresa a respeitar essa norma, a
Companhia de Transportes Coletivos S.A., uma empresa estatal, popularmente conhecida pela sua sigla, CTC, com a sua frota na idade média de
4,50 anos. Na contramão, temos uma empresa privada com veículos com
a maior idade média: 9,70 anos de uso. A detentora de tal desrespeito ao
REGULAMENTO é a Empresa Nossa Senhora Aparecida, que coloca em
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cheque a visão neoliberal de um paradigma de eficiência, ou seja, o desrespeito das empresas privadas à população da cidade.
Considerando os dados contidos na tabela de cálculo da tarifa de 18
de outubro de 1990, teço algumas avaliações acerca da frota das empresas.
As duas maiores empresas Autoviária São Vicente de Paula e a Empresa
de Transporte Ltda. – CIALTRA –, contam com as seguintes idades médias:
8,09 e 6,92 anos, respectivamente. Com essa inferência, pode-se questionar
a avaliação da tão defendida ‘eficiência’ da iniciativa privada, ao se constatar o desrespeito pelo setor do empresariado por não cumprir a recomendação, constituindo-se, assim, num exemplo desmistificador devido à falta
de respeito quanto ao quesito tempo de uso dos seus veículos. O respeito à
idade-limite da frota rodante, com menos de cinco anos de uso, verifica-se
somente em 33,30% dela. O restante da frota, os 66,70%, tem sua idade
acima dos cinco anos recomendado pelo Regulamento.
Outro péssimo aspecto a denunciar o sistema operacional de transporte privado verificar-se-á nos critérios componentes do cálculo da tarifa.
Existem duas tabelas: a dos empresários e a da Secretaria de Transportes.
A existência desse procedimento põe em dúvida a lisura e eficiência desse
sistema ao considerar a necessidade de duas tabelas. Nos requisitos básicos
para definição da tarifa, discriminam-se todos os componentes de custos
das empresas para manter em operação o sistema. Consideram-se os custos
fixos e variáveis provenientes da manutenção da frota empresarial. Os cálculos empresariais para a definição da tarifa não levam em consideração
as perdas sofridas pelos usuários, não se leva em conta o lado do cidadão
comum, obrigado a utilizar esse meio de locomoção, ao não considerar
os seus direitos enquanto consumidores. Tal omissão demonstra a falta
de consideração quanto à qualidade dos serviços prestados à população,
conforme a Lei Orgânica Municipal no art. 178.
Os veículos componentes da frota operante no município de Fortaleza poderiam ser descritos como inadequados à realidade regional. São
veículos desconfortáveis, ergonomicamente desajustados aos padrões dos
usuários locais, climaticamente insalubres, como será melhor descrito no
tópico do cotidiano dos usuários.
A demanda do fluxo de passageiro no sistema de transportes coletivos é estimada em um milhão cento e trinta mil (1.130.000) passageiros/
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dia23, transportados por meio de dez mil viagens/dia. Segundo avaliação
do Secretário de Transportes, Sr. Antônio Fernandes, da gestão do prefeito
Ciro Gomes, Fortaleza, em 1990, precisaria de 1.400 ônibus.
Em síntese,
O sistema de transporte urbano de Fortaleza apresenta, em função da alta produção de viagens nas zonas de tráfego centrais,
a característica de ser formado por corredores de transporte
com a orientação bairro-centro e no sentido interior-litoral. A
maioria dos deslocamentos é feito diretamente sem integração
modal, acarretando grandes concentrações de ônibus e automóveis ao longo das vias de acesso à área Central da cidade.
Apresenta uma demanda de 1.400.000 passageiros/dia, que se
distribui pelos modais:
Trem:		
04%
Ônibus:
67%
Automóveis: 29%24

Na compilação dos dados estatísticos sobre o Sistema de Transportes
Públicos de Passageiros, STPP, encontram-se muitas informações incompletas ou não coincidentes, o que dificulta os procedimentos para obtenção
de um perfil confiável do sistema, além da própria dificuldade de se obter
os dados com os técnicos da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos.
A falta de transparência é uma marca da sua administração.
Os empresários do setor de transportes coletivos, da cidade estudada,
são frutos diretos das políticas públicas em apoio às empresas emergentes,
organizadas a partir do golpe militar de 1964, como atesta Stiel (1984,
p.125), quando da priorização do novo serviço de transportes movidos a
óleo diesel, em substituição aos antigos ônibus elétricos.
Partilho de uma avaliação que responderia ao porquê do descaso sofrido no STC, na cidade: se não houver uma configuração industrial não
se teria a necessidade de oferecer um serviço decente aos seus moradores.
Vejamos a avaliação:

23. Informação do engenheiro Mario Angelo Nunes, em reportagem no Jornal O
Povo em 20 de junho de 1991.
24. Ministério da Infraestrutura, Secretaria Nacional de Transportes, CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, 1991.
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já nas regiões onde a fragilidade do capital produtivo tornou
a ordenação de espaço urbano mais vulnerável a outros interesses que não o do capital produtivo, é possível se pensar nos
efeitos sobre a estruturação da vida urbana.
- Para que um bom funcionamento de transportes se não temos
necessidades definidas de escoamento de mão de obra para a
indústria?25

As autoras, por prudência acadêmica, colocam a questão relativa à
precariedade dos serviços urbanos, especificamente o ônibus, de uma forma ainda indagativa. Contanto, não seria imprudência tomar a interrogação sobre a qualidade da prestação do serviço sob a lógica do capital,
um fato constatado no precário atendimento. Para se ter uma ideia mais
precisa acerca de um novo padrão de serviço a ser prestado à cidade seria
necessária a realização de uma pesquisa de Origem e Destino do sistema
de transporte para se fazer um diagnóstico e apresentar um prognóstico.

25. BARREIRA, LEMENHE, 1984.
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Segunda parte
EFERVESCÊNCIA DOS
CONFLITOS NOS TRANSPORTES
COLETIVOS EM FORTALEZA:
GESTÃO MUNICIPAL – 1986-1988
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Capítulo II
2.1 OS CONFLITOS EM TORNO DOS TRANSPORTES COLETIVOS

A questão dos transportes em Fortaleza tem uma regularidade: a
produção de movimentos sociais. Assim, faz-se necessária uma reflexão
em torno deles. Para tanto, tecerei algumas considerações a respeito da
concepção de movimentos sociais urbanos. Para iniciá-las apoio-me na
seguinte concepção conceitual de movimentos sociais:
Emerg[ir]em da sociedade civil e têm composição social heterogênea. Suas reivindicações situam-se na esfera do consumo
e suas práticas organizativas têm como interlocutor o poder
público, visando a melhores condições de vida no meio urbano.
São movimentos típicos do processo urbano industrial.26

Nos países não desenvolvidos são os movimentos sociais os agentes
sociais edificantes da cidadania, os quais são impulsionadores das reivindicações com vista a uma melhoria nas condições de vida, bem como a
luta salarial da população economicamente ativa que coloca, também, na
ordem do dia a construção de um mercado interno de consumidores de
bens e serviços no país. Essas lutas são desenvolvidas pelas organizações
comunitárias, pelos moradores das periferias. Fator demandante e responsável pela construção de lutas na implantação e melhorias de necessários
equipamentos de consumo coletivo.
Porém, deve-se atentar um pouco para a real dimensão dos referidos
movimentos sociais. Eles se constituem a partir de um móvel reivindicativo, frequentemente dirigido contra o Estado. “[...] Esses movimentos representam uma clara reação das massas suburbanas diante da deterioração
de suas condições de existência”27. Enquanto atores responsáveis se constituem na fecundação de novas questões no seio da sociedade civil a partir
de suas demandas sociais. Ficando na vivência coletiva as experiências
sedimentadas ao longo dos diferentes percursos fornecedores das bases de
uma ação organizativa mais ampla da sociedade civil. Concomitante, os
26. DOIMO, 1979, pág. 23.
27. MOISÉS, MARTINEZ, in: MOISÉS, Rio de Janeiro, 1985, pág. 55.
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movimentos por transportes coletivos estão intimamente ligados à construção do urbano.
Os conflitos urbanos em determinadas condições políticas (e
essas podem contribuir para criar), de modificação da correlação de forças e, eventualmente, em determinadas condições de
desenvolvimento urbano em rápida evolução podem modificar
a lógica da estrutura urbana28.

Vale salientar que o problema dos transportes não é o único nas
cidades, mas esse se interliga à questão da moradia por articular-se à necessidade dos transportes dentre outras reivindicações.
Basicamente, os movimentos de bairro surgem em Fortaleza
em função de reivindicações referentes à moradia, água, luz,
escolas etc. Dirigidas ao poder público, as reivindicações se
transformam em forças de pressão a partir de abaixo–assinados, mobilizações, divulgações na imprensa etc.29.

A existência dos transportes coletivos é condição sine qua non à
construção e manutenção das cidades, ao ponto de se fazer a seguinte
pergunta: é a cidade ordenada pela organização dos seus trajetos ou é o
aparecimento de novos trajetos que constroem a cidade? Portanto, o serviço de transporte é importante enquanto objeto de estudo social.
Se por um lado, os usos dos transportes revelam a dinâmica evolutiva
das cidades; por outro lado, é necessário destacar as expressões dos seus
conflitos sociais, os quais transcorrem, por exemplo, na realidade cotidiana urbana brasileira.
Retomando Gilberto Freire ao caracterizar o bonde ‘usado por toda
gente’ se em um sentido reporta-se ao coletivo de usuários citadinos; em
outro, deixa de explicar as diferenças entre aqueles que o usam. Um primeiro
olhar pode se mover, então, para compreender os significados dessas diferenciações mais plenamente visíveis por ocasião dos macros e microconflitos
engendrados na rotina urbana. Enfim, trata-se de enfatizar a relevância assumida dos transportes coletivos à vida diária, atentando para seus diferentes usos, principalmente aqueles referentes às camadas populares.

28. AFFONSO, 1987, pág. 55, volume II.
29. BARREIRA, 1982, pág. 85.
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No caso do STC de Fortaleza, é necessário especificar os seus conflitos
num amplo conjunto de atores sociais envolvidos, no caso específico, os
empresários, os trabalhadores, os usuários e o poder local. A ação desses
diversos atores desdobra-se numa rede de conflitos em diferentes perspectivas: nos pleitos para os aumentos dos preços das passagens, na melhoria
nas condições de trabalho e melhoria salarial, na luta contra a majoração
dos preços das passagens e, por último, no questionamento da legislação
do sistema de transportes. A ação das reivindicações e demandas desses mesmos atores configurar-se-á em formas radicais na construção de
formas sociais conflituosas: greves, quebra-quebras e animosidades existentes e o período escolhido do cotidiano da história local nesse serviço
público será analisado em face das medidas administrativas tomadas no
setor de transporte.
Assim, compartilho a ideia de que “Um estudo sociológico dos transportes se baseia numa análise das contradições entre a lógica interna de
um sistema de circulação e as condições históricas dos meios de transportes através dos quais ele deve realizar-se”30.
Para tanto, considero o apontamento conceitual, anteriormente apresentado, importante para refletir sobre essa realidade marcante dessa cidade nordestina, tomando como exemplo os moradores, enquanto agentes
da periferia, ao longo da década de oitenta, ao empreenderem a luta, por
necessitarem se inserir no mercado de trabalho.
O isolamento espacial tem consequências sociais nefastas, impostas
aos setores da população, nas grandes metrópoles brasileiras. Fortaleza é o
exemplo peculiar dessa contradição.
2.2 OS GRANDES CONFLITOS DE TRANSPORTES COLETIVOS

A partir das considerações iniciais, anteriormente mencionadas, destacarei através da história local diversos movimentos sociais ligados ao
problema dos transportes coletivos. Esses movimentos se apresentaram
através de diversos sujeitos e épocas.
Esses diversos períodos dividem-se em distintas fases da história da
cidade. Primeira fase: foram as lutas populares e trabalhistas contra a Cea30. CASTELLS, 1983, pág. 249.
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rá Light, empresa de origem inglesa, atuante no ramo de transportes, quer
através dos auto-ônibus, nos tramway puxados por parelhas de burros e
depois movidos à energia elétrica. Segunda fase: foram os protestos dos
estudantes do Colégio Liceu do Ceará, quando se opuseram aos constantes
aumentos nas tarifas. No imaginário histórico da população, foram designados como os “quebra-quebras da turma do Liceu”, tendo como principal
alvo desse tipo de manifestação a linha de ônibus do Jacarecanga. Terceira
fase: considera-se uma fase histórica mais recente, formada pelas reivindicações dos moradores da grande periferia de Fortaleza, que passam a ser
um dos principais atores das lutas por um melhor serviço de transporte
coletivo nessa urbe.
O inventário dessa problemática pode ser relacionado a alguns movimentos ligados à questão dos transportes. A primeira manifestação foi em
relação aos Catraieiros. Trata-se de trabalhadores marítimos responsáveis
do transporte de pessoas e mercadorias da faixa beira-mar até os navios
ancorados na zona portuária da cidade. As catraias se constituem por pequenas embarcações de madeira, que têm como força motriz o movimento muscular de zingar que propulsionam a sua navegação. “A greve dos
Catraieiros de Fortaleza não é um caso isolado de revolta das populações
pobres, (...)”. A greve dos Catraieiros é considerada por Rodolfo Teófilo
como uma verdadeira carnificina. Ele escreve,
Os Catraieiros do porto de Fortaleza fizeram greve por causa
do alistamento dos homens do mar que fazia o capitão dos portos, alistamento que daria em resultado a designação de alguns
para o serviço da Armada. Os Catraieiros rebelados negaram-se ao serviço de embarque e desembarque de mercadorias e
passageiros, fato que representava uma situação de greve –
recusa ao trabalho. Os grevistas amotinaram na praia [...]. A
população de Fortaleza insurge-se contra a violência policial,
dirige-se ao palácio e pede a punição dos culpados da chacina.
O governador Pedro Borges, responde: retirem-se, senão mando debandá-los a pata de cavalos, essa greve é deflagrada em
03 de janeiro de 1904”31.

31. Rodolfo Teófilo, Apud SOUZA e OLIVEIRA, 1990, pág. 19/20.
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Os movimentos reivindicatórios ligados ao setor de transporte têm
uma característica local. Eles contam com o apoio da população e desencadeiam correntes de solidariedade, tornando-os mais abrangentes e, por isso
mesmo, passível de repercussão na história popular da cidade.
Outro movimento social envolvendo os transportes coletivos ocorre,
logo depois, da implantação do serviço de bondes puxados à tração animal, iniciado em 25 de abril de 1880, quando Fortaleza teve a sua primeira
manifestação de revolta popular contra esse tipo de serviço. Waldemar C.
Stiel destaca a revolta da população contra o serviço prestado pela THE
CEARÁ TRAMWAY LIGHT & POWER COMPANY LTD. “O povo protestava
contra o mau serviço dos bondes. Em 16 de Maio de 1915, amanheceram
arrancados os trilhos da linha de Parangaba e destruído um pontilhão. À
tarde, o povo atacou e destruiu um bonde daquela linha”32. A Ceará Light
marcou história em Fortaleza, no período da República Velha, devido aos
péssimos serviços prestados à população com o seu sistema de bondes.
A definição do valor de tarifa de transporte é um grande acionador de
grandes conflitos populares. Em 1925, devido ao aumento das passagens
dos bondes, acontecem em Fortaleza ações de sabotagem contra os serviços prestados pela operado Ceará Ligh, conforme descrição do mesmo Stiel
(1984, p.123-124), quando da revolta pela majoração dos preços das passagens dos bondes na cidade alencarina. Outro ocorrido contra essa mesma
empresa foi a mobilização, com pressões populares, para a concessão de
abatimento, em fevereiro de 1917, de cinquenta por cento nos preços das
passagens aos estudantes menores de quatorze anos, beneficiando alunos
dos “bons” colégios de Fortaleza.
O período de existência da Companhia será marcado por constantes
revoltas dos seus habitantes, principalmente quando pretendiam efetivar
aumentos nos valores dos preços das passagens, não obstante os maus
serviços. Essa relação se estabelece até o fim dos anos quarenta. Quando,
logo mais, Fortaleza será servida pelos auto-ônibus.
Com a ampliação dos serviços de ônibus em Fortaleza, e a utilização
desse serviço pela população estudantil para se deslocar de casa ao Colégio
Liceu do Ceará, estabelece-se uma forma regular de uso, propícia a uma
série de conflitos. Vejamos alguns deles:
32 STIEL, op. Cit. Pág., 124
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Como o advento dos ônibus é que as greves iniciam, como em
1948, quando no dia 26 de julho os motoristas de ônibus se
declaram em greve, havendo na Praça do Ferreira, principal
ponto de parada de ônibus, atritos entre motoristas e policiais.
No dia seguinte, guardas do trânsito dirigiam ônibus de algumas empresas para a cidade não parar. No dia 28 terminou a
greve e as negociações foram adiadas. [...]
No dia 11 de janeiro de 1950, os motoristas da Empresa Viação
Vitória entram em greve em virtude da colocação de selo de
segurança nas caixas dos ônibus para evitar roubos por parte dos motoristas, que se sentiram ofendidos. Novamente os
guardas do trânsito passaram a dirigir aqueles veículos. No
dia seguinte, os motoristas publicaram nota de esclarecimento
que não houve greve, mas rescisão de contrato da empresa com
todos os motoristas, que promoveram ação penal contra seu
proprietário. [...]
No dia 03 de janeiro de 1951, as empresas de ônibus anunciaram para o dia seguinte uma greve (na realidade um lockout)
geral até que as passagens fossem majoradas, a imprensa de
Fortaleza ao lado das contabilistas provaram ser o lucro daquelas empresas em torno de 70 por cento frustrando a greve
anunciada. [...]
Outro lockout dos empresários verificou-se em 03 de abril de
1955, porém, barrado pela intervenção do governador Paulo
Sarasate. Devido a insistência de alguns empresários alguns
quebra-quebra ocorrem. [...]
Fortaleza ficou totalmente sem transporte a partir de zero hora
do dia 10 de novembro de 1961, quando todos os motoristas resolveram, em reunião no seu sindicato, que paralisariam até o
atendimento de suas reivindicações. Desta feita pararam todos
os motoristas, e ônibus, carro de aluguel e demais empregados da profissão. A greve teve o apoio da classe estudantil. Os
empresários alegaram que só poderiam atender aos motoristas
mediante aumento nas tarifas. No dia seguinte, pararam os
ferroviários e Fortaleza ficou sem nenhum tipo de transporte
de massa, mas no mesmo dia os motoristas voltaram ao trabalho. Houve o aumento dos motoristas, sem a majoração das
passagens (sic)33.

33. Jornal O Povo 21.05.86.
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Considerando as informações do periódico, pode-se localizar nos
anos cinquenta e sessenta as manifestações e paralisações dos motoristas
de ônibus ocorridas ao longo da história da cidade de Fortaleza, nesse
serviço nevrálgico.
Em princípio, pode-se identificar que os motivos mobilizadores dos
movimentos eram reação contra os aumentos das passagens de ônibus.
As majorações são detonadores de grandes manifestações de descontentamento e revolta. A linha de ônibus mais prejudicada era a do Jacarecanga,
a qual prestava o serviço de deslocamento dos moradores da zona oeste da
cidade, no sentido centro-bairro e vice-versa, cuja empresa era de propriedade de Oscar Pedreira, o alvo preferido das manifestações de estudantes.
Os movimentos estudantis contra este tipo de serviço público se arrefecem em Fortaleza quando do golpe militar do ano de 1964, assim como
em todo o Brasil.
Os movimentos reivindicatórios por melhoria de transportes coletivos
são retomados a partir de 1978, quando do processo de redemocratização
no Brasil, ao se verificar a primeira greve trabalhista feita por motoristas,
cobradores e fiscais dos transportes coletivos urbanos de Fortaleza. Esse movimento paredista contou com a solidariedade dos estudantes fortalezenses.
No período considerado na presente análise, serão os sujeitos que empreendem os movimentos reivindicatórios a partir do final das décadas de
setenta e início da de oitenta, quais sejam os moradores da periferia, principais interlocutores interessados com melhoria do serviço de transportes
coletivos, os quais, através de denúncias públicas e abaixo-assinados, manifestam seus protestos.
Logo abaixo, apresenta-se um quadro com o registro das principais
greves ocorridas em torno da questão transporte em Fortaleza. Segue o
quadro resumo:
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QUADRO 01 – AS PRINCIPAIS GREVES DE FORTALEZA
DATA
26.07.1948
11.01.1950
03.01.1951
03.04.1955
10.11.1961
04.06.1979
25.07.1985
04.11.1985
15.05.1986
20.05.1986
04.08.1986
11.01.1987
04.05.1987
13.01.1988

DURAÇÃO
2 dias
1 dia

2 dias
2 dias
2 dias
2 dias
3 dias
4 dias
2 dias
2 dias
3 dias
8 dias

REIVINDICAÇÃO
20% do aumento
Confiança*
lockout
lockout
15% de aumento
Nova tarifa
20% de aumento
20% de aumento
30% de aumento
30% de aumento
Passe livre
32,72% de aumento
4,5 salários
183% de aumento

CATEGORIA
Motorista
Cobrador

Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista

FONTE – JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE DE 20.04.88.

*A diretoria da Empresa Vitória Colocou cadeado nas caixas de ônibus, desconfiando
dos trocadores. A greve foi para a retirada dos cadeados, o que terminou por acontecer.

Ao longo da história de Fortaleza, podemos contabilizar o registro
de doze greves e dois lockouts no sistema de transporte por ônibus nessa
cidade. Dentre as mesmas, destacaremos meia dúzia delas, somente no
período da “Administração Popular de Fortaleza”, que em termos relativos
à existência do sistema de ônibus, foi o período em que ocorreu o maior
número de mobilizações paredistas no setor de transporte em apreço.
Portanto, a gestão Maria Luiza caracteriza-se por ter sido um período
da história local recente a verificar a maior discussão sobre esse tema. A
cidade recebe dos seus diversos meios de comunicação uma gama de reportagens em rádio, televisão e jornal, diariamente, tratando desse assunto
no período aludido.
Assim, no período da gestão da prefeita Maria Luiza, há um recorde de greves, ocorrendo nessa época aquela paralisação do sistema de
transportes por ônibus, que durou mais de uma semana. E, em termos proporcionais, esse foi também o período da história de Fortaleza, em que se
realizou a maior quantidade de greves nesse setor. A média ficou por volta
de duas greves por ano. Para tanto, iremos apresentar alguns elementos
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descritos desse rico momento com a análise das greves que será tratada no
período administrativo da prefeita Maria Luiza.
2.3 A RODA-VIVA DOS CONFLITOS: “ADMINISTRAÇÃO POPULAR DE FORTALEZA”, 1986 – 1988

Após um período de quase trinta anos sem ocorrência de eleições
para prefeituras das capitais e das áreas de segurança nacional, Fortaleza
terá uma mulher na Prefeitura proveniente de um partido de esquerda, o
Partido dos Trabalhadores – PT. Foi uma eleição galvanizadora da opinião
pública na cidade e tirou o sono do empresariado local por muitas noites.
E, assim, entra no panorama nacional como a primeira capital brasileira,
após o golpe militar de 1964, a ser administrada por uma equipe com o
perfil de esquerda.
A equipe administrativa, do primeiro e segundo escalões, foi arregimentada da seguinte forma: por membros da militância do próprio Partido
dos Trabalhadores, por pessoas sob área de influência do PT, de outros
partidos de esquerda, por outros militantes dos movimentos sociais organizados e pessoas ligadas a outras administrações passadas.
A eleição para prefeita de Maria Luiza Fontenele em Fortaleza foi um
fato social inédito e que passou a ser acompanhado por todo o país.
Para a população local, os outros candidatos provenientes dos partidos de centro e de direita, entre outros, não tinham o apoio necessário ou
a legitimidade que essa candidatura apresentava. Além do mais, o povo
brasileiro acabava de sair da campanha das “Diretas Já” e encontra nas
eleições de 1985 o espaço para fazer um revide da derrota sofrida ao não
alcançar o direito de eleger o seu presidente através do voto direto. A vitória do PT em Fortaleza deve-se, em parte, aos movimentos organizados da
cidade e a perspectiva do Partido dos Trabalhadores ao apontar nas suas
lutas cotidianas uma direção política significativa para a resolução dos
problemas dos explorados e oprimidos.
Enquanto Maria Luiza vivia nos bairros e subúrbios, conquistando favelados, Paes (de Andrade) continuava em Brasília.
Maria manipulava e fomentava greves com frequência, enquanto o candidato do PMDB, quando muito, com elas apenas
se solidarizava. E assim por diante, até o confronto do visual
o da mulher muito mais simpática, com a novidade do sexo na

53

CONFLITOS SOBRE RODAS

disputa da prefeitura. Enquanto o PMDB se descaracterizava,
querendo ser oposição, mas atolado no governo de alto a baixo,
Maria Luiza mostrava coerência nas suas promessas e nas suas
ameaças34 (grifo nosso).

Numa primeira leitura, seria possível até pensar ser esse pronunciamento originado de um analista simpático à esquerda. Só que essa avaliação é de Themístocles de Castro e Silva, intelectual conservador de Fortaleza, o qual de forma indireta apontava alguns elementos significativos
para explicar a hegemonia da candidata à prefeita, na disputa eleitoral.
Numa segunda leitura, o depoimento não esconde as raízes conservadoras
presentes nas palavras grifadas.
No transcorrer da campanha, a então candidata Maria Luiza se solidariza com a greve dos motoristas de transportes coletivos de Fortaleza,
um dos fatores importantes da sua vitória. A luta salarial dos motoristas
teve como um dos momentos marcantes o confronto direto entre a polícia
militar e os trabalhadores, ao ocasionar um fato lamentável, a morte de
um deles.
A então candidata soube utilizar o seu espaço no programa eleitoral
nos meios de comunicação, cedendo-o para a categoria dos motoristas se
pronunciarem a respeito da greve. Maria trabalha com a opinião pública,
na medida em que associa o fato transcorrido a uma futura postura política
do PMDB, que na época tinha à frente do executivo estadual o Sr. Gonzaga
Mota, responsabilizando-o pelo assassinato do trabalhador. A partir desse
fato, emerge uma comparação prática com uma provável futura Prefeitura
pemedebista.
O resultado da eleição: Maria Luíza é eleita. Fortaleza vibra de emoção!
O início da administração petista se achará sob uma grande expectativa e com um forte apoio dos setores organizados da cidade. Por um lado,
chega-se ao ponto de muitos profissionais se disporem a trabalhar sem remuneração salarial ou como em algumas repartições os membros do staff da
Administração Popular – AP – , chegam a dividir os seus proventos salariais
para colaborar com as finanças do erário municipal.

34. CASTRO E Silva, Temístocles de.In: Jornal O Povo de 07 de janeiro de 1986.
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Por outro lado, tinha-se uma população ansiosa por respostas aos
graves problemas que atingiam a cidade. A expectativa com a nova administração era para resolver todos os antigos problemas que há muitos anos
atormentavam a população e que, agora, seriam finalmente resolvidos pela
AP, inaugurada com a palavra de ordem “Construir o novo com a participação do povo”.
Nos primeiros dias de administração, verifica-se uma forte onda de
reivindicações por serviços públicos junto às repartições municipais. Iniciava-se a mobilização, através da imprensa local, ao destacar em diversas
notícias os problemas urbanos da cidade e, vale salientar, um fato pouco
corriqueiro até então. Entretanto, por um lado, Maria Luiza conta com
uma forte simpatia da população nos seus primeiros dias de administração,
conseguindo realizar grandes manifestações de apoio.
Por outro lado, se organizava uma forte campanha de oposição à AP.
Como a posse da prefeita Maria Luiza Fontenele ontem, inicia-se, na história de Fortaleza, uma administração que promete
muita controvérsia, pois se, de um lado, tem tudo para dar certo, principalmente, como experiência comunitária do Governo,
do outro, enfrenta um emaranhado de contradições que poderá
jogar por terra as esperanças do povo na solução dos seus problemas e a realização de um programa voltado para a recuperação da cidade e moralização das atividades públicas na área
da prefeitura. [...]
A verdade – diga-se de passagem – é que a prefeita Maria Luiza
tem enormes dificuldades pela frente, sendo a primeira delas
resultante do relacionamento com a Câmara Municipal, apesar
das anunciadas “boas-vindas” do vereador Djalma Eufrásio,
presidente do Legislativo municipal. E isso por uma razão muito simples: uma das metas da prefeita, segundo se anunciou
publicamente, vezes sem contar, é a modificação do sistema de
poder no Município de Fortaleza.35

O editorial acima considerado poderia ser interpretado como uma
ameaça à administração recém-instalada: os primeiros rangidos contendo
as primeiras advertências daquelas forças vivas a ela opostas.

35. Editorial do JORNAL Diário do Nordeste 02.01.86, pág. 02.
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Para as forças adversas à gestão, o poder local em particular, seria
uma questão de honra, não ver se propagar questionamentos às estruturas
do poder municipal. A advertência era uma alusão feita contra a proposta
de se construir os Conselhos Populares na cidade. Entretanto, a participação popular será, ao fim da administração, a grande prejudicada, a que
ficou circunscrita aos antigos e ultrapassados organogramas municipais,
expressos pelas Assessorias Comunitárias dos órgãos municipais.
Na composição do seu secretariado, a Secretaria de Transporte, no
caso o órgão responsável pela política de transportes, será ocupado, também, por uma mulher. Tratava-se da engenheira civil Marta Mendonça
Arruda, técnica da Companhia do Metrô do Rio de Janeiro, mestre em
transportes pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transporte da COPPE da Universidade Federal do Rio de Janeiro e com uma larga
referência junto à comunidade técnica do setor. A indicação da cearense
Marta Arruda gera uma grande polêmica na grande imprensa de Fortaleza,
ao atribuírem inconvenientes à indicação de uma secretária considerada
“de fora”. Não interessava à grande imprensa a verdade, mas sim a versão
dos fatos que ela construía.
A Administração Popular adotou como princípios administrativos aqueles voltados para o interesse da maioria da população, em especial o das camadas populares. Assim, a gestão da prefeita Maria Luiza Menezes Fontenele se
denominou “Administração Popular de Fortaleza”, por assim se definir:
Administração popular pela definição e escolha de suas prioridades com vistas ao atendimento dos interesses imediatos e
estratégicos das camadas populares.
A administração é popular na medida em que propicie a efetiva
participação dos segmentos organizados da população através
de canais institucionais ou não, a fim de intervir no processo
de tomada de decisões.
A administração é popular na medida em que o aparato administrativo e as políticas adotadas sejam colocadas a serviço das
camadas populares, visando ao reforço de suas organizações
independentes e autônomas, bem como propiciando a elevação
de seu grau de consciência política e mobilização na luta pela
conquista de seus interesses e direitos.
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A administração é popular na medida em que subordina o setor
privado, com especial destaque o setor permissionário de serviço público, aos interesses da coletividade36.

O plano de governo é divulgado através dos primeiros documentos
sistemáticos, após um ano de administração, mas relevante para a fixação
das diretrizes administrativas. Até então, os propósitos de administrativos
eram, somente, conhecidos pelos pronunciamentos públicos.
As intenções de apoio popular serão o norte político das suas ações.
No setor de transportes, a política será avaliada da seguinte maneira:
Os serviços de transportes coletivos, atualmente, estão bastante deficientes. Essa deficiência pode ser avaliada em termos quantitativos e qualitativos: equipamentos insuficientes e
deficientes, ocasionando longas esperas e péssimas condições
de transporte. Um levantamento das condições de transportes
na periferia de Fortaleza revela que uma melhoria no sistema
de transporte público de passageiros não pode ser encarada
apenas em termos de melhoria de equipamentos, mas também
implica uma política urbana voltada para drenagens, pavimentação, construção e melhoria de abrigos e terminais.
O baixo nível do serviço, a situação precária dos abrigos e terminais, os problemas político-institucionais e organizacionais
caracterizam um panorama indesejável e mostram a necessidade de urgentes e profundas transformações no sistema de
transportes coletivos, por ônibus, no município de Fortaleza e
no seu órgão gestor. (...)
A inadequação e a ineficiência em que se encontra a CTC impede seu uso como instrumento regular do sistema, de modo
a pressionar as empresas privadas no atendimento de linhas
sociais inadequadamente operadas.
As transformações necessárias serão iniciadas através de ações
concretas, que se refletem nas proposições que apresentamos.
Está prevista também, para 1987, a quadruplicação da frota da
Companhia de Transporte Coletivo – CTC – com a aprovação
de projetos que se encontra no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, que prevê a compra de 104
novos ônibus, tipo padron37.

36. FONTENELE, 1987, pág. 16.
37. FONTENELE, Op. Cit. Pág. 32
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Como já dito, esse documento é apresentado após um ano de AP,
materializado após constantes insinuações provenientes da Câmara de
Vereadores, em acirrada campanha de oposição, denunciando a falta de
diretrizes administrativas. Eram os vereadores e a imprensa os principais
formadores da opinião pública, com a ideia de uma incompetência administrativa, atribuída à falta de um documento programático, que apresentasse as linhas centrais da gestão. É patente nos documentos oficiais da AP
a falta de diretrizes políticas de longo prazo. O setor de transportes coletivos no município de Fortaleza tivera sempre metas imediatistas. Deixavase de trabalhar propostas administrativas e políticas como, por exemplo,
a estatização, importante para uma população sem alternativas face às
pressões dos empresários do setor.
Os proprietários das empresas de transportes coletivos eram a fração
da patronal, encarregada da tarefa de confrontar a Administração Popular. Como se pretende demonstrar, através dos fatos sociais ocorridos para
constatar esse pressuposto, em virtude de a Administração Popular de Fortaleza ter, em muito, acentuado as contradições já existentes, por uma série
de motivos:
Primeiro – por se colocar a serviço dos interesses populares, acionando a contradição estrutural do sistema econômico, opondo o serviço
coletivo e a apropriação individual de sua oferta pelo setor empresarial;
Segundo – todos os conflitos geraram uma oposição de características
ideológicas amplas, entre os favoráveis e os críticos da administração;
Terceiro – acionou os aspectos legais, agilizando o caráter amorfo da
legislação, quer motivando a autonomia da Secretaria de Transportes quer
valorizando os grupos coletivos de defesa de interesses;
Quarto – gerou por parte da imprensa um conflito permanente entre
a capacidade de atendimento da Prefeitura por gerir o serviço público e a
autonomia empresarial;
Quinto – gerou limites impostos pelas pressões empresariais em momentos de lockouts.
Enfim, todos os problemas estruturais do sistema de transportes tornaram-se evidentes nesse minguado serviço prestado ao público. Em virtude do jogo de forças, ficou a distância entre a necessidade do lucro
empresarial e a função social necessária à população citadina.

58

SEGUNDA PARTE - EFERVESCÊNCIA DOS CONFLITOS

Como logo será demonstrado com os embates ideológicos entre os
partidários da administração, a Câmara de Vereadores, os empresários, a
Secretaria de Transportes se tornam sujeitos em constantes conflitos e, assim, ergue-se um palco de lutas entre atores em seguidos embates sociais
reatualizados ao longo da gestão petista.
2.4 ATORES E FORÇAS SOCIAIS EM CONFLITOS

Neste item, apresentaremos a sequência de conflitos políticos e sociais transcorridos nos três anos da Administração Popular de Fortaleza,
configuradores de uma verdadeira luta de classes, razão dos motivos acionadores dos diversos atores em constantes lutas de interesses.
2.4.1 O PRIMEIRO ANO DE ADMINISTRAÇÃO

A administração da prefeitura petista passará por um desencadeamento de diversos e graves conflitos mobilizados por atores em permanente oposição durante três acirrados anos, na segunda metade da década de
1980, em Fortaleza.
O primeiro grande conflito ocorre em um dos aspectos mais delicados
do sistema de transporte. No caso específico, numa das mais antigas conquistas dos jovens de Fortaleza: a meia passagem.
A meia passagem dos estudantes de Fortaleza tem uma tradição
quase secular. O desconto ocorre desde o ano de 1917, como já mencionado, quando a THE CEARÁ TRAMWAY LIGHT POWER AND COMPANY LTD envia pedido aos diretores de colégios de Fortaleza requisitando a relação dos alunos menores de quatorze anos, que precisassem
ir de casa à escola. Os ventos da revolução russa já estavam arejando a
cabeça dos ingleses!
O fato foi desencadeado devido a uma aventada e provável extinção
desse direito. Houve um falso alardeamento promovido pelos meios de comunicação quanto a uma provável eliminação da meia passagem por parte
da nova “Administração Popular de Fortaleza”. A disseminação da notícia
provocou uma grande confusão até nos apoiadores da própria AP, ao não
entenderem a tal possibilidade de extinção de uma grande conquista da
população local. Os meios de comunicação se transformavam em verda-
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deiros partidos políticos. Um dos veículos difusores da notícia na grande
imprensa escrita destacava a seguinte reportagem:
Recentemente surgiu a discussão, entre estudantes universitários e secundaristas, de que haveria, por parte da Secretaria de
Transportes do Município, a intenção de instituir tíquetes diários, limitando o número de meias passagens nos transportes
coletivos de Fortaleza. Ontem em reunião com os estudantes
na Faculdade de Direito da UFC, a secretária Marta Arruda
negou a existência do projeto. Há, entretanto, pelo menos três
diferentes fontes que asseguram ter ouvido recentemente e em
público, da própria secretária, a possibilidade da implantação
dos tíquetes: o vereador Francisco Lopes – PMDB, o presidente
do Sindicato Particular (de ensino), Acrísio Pessoa, e diversos
estudantes, representante dos diretórios centrais das três universidades.38

A repercussão dessa reportagem detonava uma cadeia de pronunciamentos e mobilizações contra a possível medida de tal extinção. Ex-líderes
estudantis e parlamentares desenvolveram uma campanha contra a possível medida. Tratava-se de uma conquista histórica dos jovens de Fortaleza
e, portanto, serviria de mote para se mobilizar o movimento estudantil
contra a provável medida da AP.
O deputado Manuel Arruda lamentou ontem, na Assembleia
Legislativa, que tenha sido cogitada a ideia de extinção da meia
passagem nos transportes coletivos. Ele destacou que se realmente a Secretaria de Transportes do Município pensou no
assunto e por desconhecer a histórica e a heroica luta dos estudantes do Ceará, que foram pioneiros em conseguir abatimento
em todo o país. Ele lembrou que a luta pela meia passagem teve
início em 1930 com o Centro Estudantil Cearense39.

Entretanto, o mesmo deputado não tinha a percepção da extensão
desse direito, junto à população de Fortaleza, já que tal direito remontava
ao período da CEARÁ LIGHT.
Propalar uma possível extinção da meia passagem era investir e apostar na formação de confrontos. Portanto, é importante, analisar o conjunto
38. Jornal O Povo. 06.04.86
39. Jornal Tribuna do Ceará 12.14.86
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de atores envolvidos nesse conflito de opinião contra a meia passagem. A
ideia de supressão da meia passagem seria inadmissível e intocável mas,
no caso, servia como um fator para se contrapor à AP.
Na análise da improvável medida administrativa, verificar-se-á uma
grande articulação dos partidos de oposição, citados em notícias da imprensa escrita; verificar-se-ão as presenças de ‘renomadas’ pessoas da cidade, mencionadas como testemunhas do “provável pronunciamento da
Secretaria”, incluindo-se o presidente do Sindicato dos “Donos” de colégios, até então, dirigentes sem nenhuma militância a favor dos estudantes
de Fortaleza e estudantes opositores da AP, constituindo-se representantes
de um bloco de combate com o único objetivo de aniquilar, a qualquer
preço, o novo projeto de administração recém-instalada em Fortaleza.
Esse incidente permitiu começar a criar e a organizar – um novo fato
político –, uma rede de opiniões conflitivas, a partir de diversos ângulos de
opiniões acerca dos próprios enfrentamentos, recorrentes durante toda a
AP, para tirar a legitimidade de suas ações a favor dos jovens.
Nesse fogo cruzado, a Secretaria de Transportes não teve habilidade
política suficiente para lidar com esse tipo de procedimento contra a Administração – a hipotética extinção da meia passagem – e a implantação
de tickets. Um descuido político que, com a disseminação dessa notícia
inverídica, não resguardou a Administração da opinião pública em face
daquela conquista histórica.
O caso teria origem devido a um pronunciamento, a uma tão somente simulação de um estudo sobre o valor da tarifa. Segundo Marta
Arruda, haveria diversas formas estudadas para racionalizar o preço da
meia passagem, dentre elas a análise de uma mera simulação, para efeito
de comparação. Não se cogitava a extinção do direito. Portanto, a grande
mídia se aproveitava dessa brecha no discurso oficial e construía mais
uma inverdade contra a administração municipal, tão somente com o intuito de mobilizar a opinião pública contra a nova administração. Como
consequência, os estudantes realizavam grandes manifestações e agora se
iniciavam grandes mobilizações de massa contra a AP, sob a direção dos
partidos políticos de oposição com falso propósito.
Para amenizar o efeito da mobilização midiática, a AP restitui um
antigo pleito dos diretórios acadêmicos universitários e secundaristas: o
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direito de, novamente, emitirem as carteiras estudantis. Entretanto, essa
medida ficou totalmente ofuscada devido ao fato de deixar transparecer
que haveria a possível extinção da meia passagem. Em dezembro de 1986,
Maria Luiza volta a lembrar que a meia passagem será mantida.
O problema do transporte coletivo será um grande desafio para AP.
Nos três anos da APF, a população, praticamente, teve de conviver com
greves de trabalhadores do setor e com as ameaças de lockout por parte dos
empresários, além de terem que conviver com a precariedade do sistema de
transporte sucateado.
Um levantamento dos grandes conflitos transcorridos ao longo do período da administração da prefeita Maria Luiza permite avaliar a natureza
e a abrangência dos eventos registrados. Fortaleza, durante o ano de 1986,
registrará quatro greves de transportes coletivos por ônibus.
A primeira greve será realizada a partir de 15.05.86. A principal reivindicação pleiteava um piso de quatro salários mínimos para os motoristas. O movimento paredista foi intermediado pelo então governador Gonzaga Mota. A intervenção do governador nos problemas da cidade estava
associada à estratégia política de se combater a gestão, com vista à desmoralização política: promover uma ideia de impotência administrativa da
AP. Esse argumento se fundamenta quando da verificação do conteúdo dos
editoriais da imprensa escrita e/ou nos noticiários de rádios e televisões.
Os editoriais e as notícias apresentavam uma lógica para formar junto
à opinião pública da incapacidade de administração da AP. As matérias
destacavam a triste face oculta das deficiências dos serviços públicos municipais, até então encoberta pelos próprios meios de comunicação. Assim,
adotava-se uma estratégia jornalística pelas mídias de massa para formar
uma posição de impotência de suas resoluções administrativas. A articulação pretendia mostrar a inoperância da prefeita em não poder intervir
ou oferecer algum tipo de solução aos graves problemas atormentadores
da cidade, associando as carências existentes na infraestrutura ao tímido
desempenho da Administração.
A greve é suspensa. No entanto, no mesmo mês, mais uma vez, uma
greve é deflagrada, em 20.05.86, quando os trabalhadores do setor de
transportes voltam a cruzar os braços. Desta vez, eles pleiteiam um antigo
direito, o de poderem ingressar nos ônibus pela porta dianteira. O hábito

62

SEGUNDA PARTE - EFERVESCÊNCIA DOS CONFLITOS

os credenciavam ao não pagamento da passagem. Os trabalhadores pleiteavam o cumprimento do decreto nº 7.161, de 13 de setembro de 1985, da
administração de Barros Pinho, que criara a Carteira Padrão Especial para
os trabalhadores no transporte coletivo urbano no município de Fortaleza,
conforme o “Art. 1 – Fica instituída a Carteira Padrão Especial para os
motoristas, trocadores, despachantes e fiscais que trabalham nas empresas
operadoras de TC no município”40. Então, o principal motivo da mobilização dar-se-ia em virtude de garantir a concessão anteriormente instituída.
O movimento grevista estende-se até o dia 23.05.86, quando um acordo
é alcançado. Os profissionais uniformizados continuarão mantendo esse
direito já assegurado.
Alguns meses à frente, a “paz” entre trabalhadores e patrões será novamente suspensa com um novo confronto. Em 04.08.86, os trabalhadores
do guidom param novamente a cidade. Dessa vez, as reivindicações seriam
pelo cumprimento de leis trabalhistas: folga semanal; novamente, a questão do passe livre e assinatura das carteiras trabalhistas dos empregados do
setor. A paralisação estende-se até o dia 06.08.86 quando a prefeita Maria
Luiza lança a proposta de o Município arcar com as despesas dos tickets
dos trabalhadores dos coletivos. Uma forma talvez recuada de enfrentar
o poder patronal, na medida em que era uma lei desrespeitada pelas empresas concessionárias, e uma forma paliativa, na medida em que o ônus
financeiro seria arcado pela Prefeitura.
O sistema de transportes sofrerá mais pressões, agora pleiteadas diretamente pelos proprietários das empresas concessionárias quando ameaçam de forma velada um lockout no sistema de transportes de ônibus. Eles
alegavam não terem condições de manter a frota em funcionamento com
os preços das tarifas congeladas. Dessa forma, o movimento patronal adota
ações de pressão para chegar o seu objetivo.
Representantes do Sindicato das Empresas de Transportes
Coletivos estiveram reunidos com a Prefeita de Fortaleza, na
última quarta-feira, quando fizeram uma análise dos custos
operacionais do setor, para demonstrar, concluindo, a absoluta
impossibilidade de que sejam mantidas as linhas de ônibus, em
virtude do congelamento das tarifas. Basicamente, os empresários repetiram o que haviam dito, isto é, que haverá um colapso
40 . Diário Oficial do Município de Fortaleza, 23.09.85

63

CONFLITOS SOBRE RODAS

na prestação de serviço aos usuários, se alguma providência
urgente não for adotada.41

Paralelamente, no nível do senso comum, construía- se uma dedução
em decorrência desse pedido patronal a ser interpretada como de que haveria aumento nos preços das passagens para os usuários.
O regular argumento apresentado pelos empresários se constituía,
então, como uma pedra angular: uma forma de ameaçar com lockout. O
argumento era de que a tarifa atualmente cobrada não permitia custear o
sistema de transportes coletivos. Dessa maneira, os pleitos apresentados
pelos empresários para majoração dos preços das passagens à administração municipal se constituíam, de fato, em uma consequente majoração nos
preços das passagens. Essa estratégia empresarial ficará conhecida como
um acionador de majoração para os passageiros.
Sucede-se que as reivindicações patronais produziriam junto à população a sensação de constantes ameaças de paralisação de ônibus, devido
ao fato de perceberem a sinalização feita quando aos pedidos de aumentos
das passagens, deixando assim uma enorme dúvida nos habitantes quanto
à regularidade do sistema.
A falta de regularidade, ou possíveis ameaças de paralisação, gera
uma ansiedade junto ao usuário. Devido a isso, os técnicos em transportes
atribuem importância ao fator perenidade no sistema de transportes, na
medida em que a falta desse critério desenvolve uma angústia junto aos
usuários que necessitam contar com a confiabilidade na oferta desses equipamentos, ou seja, para o cidadão é importante contar com um serviço que
tenha regularidade, pontualidade e segurança.
O problema dos transportes coletivos não contará com uma prioridade política no primeiro ano de administração como um objeto político de
longo prazo, mas sim encarado como um problema conjuntural. A administração municipal não desenvolverá, nesse período, uma política radical
para esse setor de serviço público.
O primeiro ano de administração encerra-se com uma última greve.
No caso, tratar-se da greve geral desencadeada pela Central Única dos
Trabalhadores, a CUT, ocorrida em 12.12.86. Essa mobilização criaria junto
41. Jornal Diário do Nordeste 26.09.86
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à população e aos trabalhadores do setor de transporte a percepção mais
nítida da abrangência dos serviços e a importância deles na ordem social,
ao comprovar como uma paralisação do serviço de transportes atingiam o
comércio, as indústrias e os serviços públicos e particulares de uma cidade.
O primeiro ano será marcado pelo ensaio de 15 dias de greves nesse
setor nevrálgico e, com isso, verificaram-se os grandes confrontos transcorridos na relação entre a administração e o setor empresarial local. Para
esses últimos, era necessário derrotar um projeto a serviço da maioria da
população. Assim, o setor empresarial dos transportes assumirá a linha de
frente da patronal nesses combates. Torna-se uma questão de honra para
os patrões a derrota desse projeto. E, assim, os empresários do setor de
transportes serão os “testas de ferro” do embate desenvolvidos ao longo
do curso da AP.
2.4.2 O SEGUNDO ANO DE ADMINISTRAÇÃO

O ano de 1987 será o segundo da Administração Popular e o mesmo
dará continuidade ao acirramento dos conflitos sociais, como já mencionados anteriormente, o que em quase nada se diferenciará do ano anterior. Muito pelo contrário. Assiste-se a uma excitação sobre os problemas
de infraestrutura da cidade e o setor dos transportes coletivos continuará
como um dos principais problemas em pauta na sociedade alencariana.
Nessa conjuntura, os empresários de transportes criam novas estratégias a
se oporem a AP, como será demonstrado.
Para os empresários, o sistema de transportes estava deteriorado
como eles próprios atestavam em público: “- Eu mesmo não tinha coragem
de andar nos meus ônibus”42. Esse pronunciamento foi feito pelo Sr. Jáder
Carvalho, na época proprietário da empresa GEREMA, empresa operadora
das linhas do Conjunto Ceará, Granja Portugal e Bom Sucesso, o qual qualificava como se encontravam as precárias condições de transportes enfrentados por essa parte da população. Os empresários ameaçavam processar a prefeitura pelo desequilíbrio das finanças das empresas operadoras,
em razão alegada pelas empresas da necessidade do aumento de oitenta
por cento no valor das tarifas para reequilibrar as receitas das empresas.
42. Jornal do Diário do Nordeste 04.01.87
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Nas reuniões do Conselho Municipal de Transportes Urbanos (COMTUR)
os empresários apresentam seus cálculos tarifários. Para esses, a planilha da
Secretaria de Transportes não interessava, mas sim as que eram confeccionadas
pelas suas empresas e que detinham o monopólio das informações operacionais,
justificando-a como necessária à renovação da frota entre outros aspectos.
No dia 11 de janeiro de 1987, estoura a primeira greve dos profissionais do guidom daquele ano. Os trabalhadores do setor pleiteavam trinta e
dois vírgula setenta e dois por cento de reajuste em seus salários. A patronal, por outro lado, reivindicava o aumento de cem por cento nos preços
das tarifas. Novamente, se articula a demanda de reajuste salarial com
aumento dos preços das passagens. Haveria uma provável articulação entre os trabalhadores do setor e os patrões, numa conjugação dos interesses
dos patrões e dos empregados do setor de transportes. Como consequência
política, havia uma junção das duas categorias contra a prefeitura.
No ínterim das negociações das duas categorias em litígio, a prefeita
Maria Luiza viaja. Assume o vice-prefeito e esse autoriza o aumento de
cem por cento no valor das passagens. Para o prefeito em exercício, o
aumento teria sido concedido em função dos percentuais propostos pelos
empresários, por se comprometerem, assim, a fazer uma possível renovação da frota dos veículos.
O acordo prevê, de imediato, a diminuição da reserva técnica
que as empresas mantêm atualmente. Tratavam-se dos veículos
deixados nas garagens para substituir outros que circulam na
eventualidade de quebras43

Quando Maria Luiza Fontenelle reassume, afirma nos jornais da época ter autorizado, tão somente, um reajuste de 87,07% e que constava no
decreto Nº 7.526, de 12 de janeiro de 1986, e que o vice-prefeito havia concedido o aumento sem realizar consulta ao COMTUR – Conselho Municipal
de Transportes. Esse “mal-entendido” apresenta uma consequência imediata:
um grave e grande atrito com o seu vice, o Prof. Américo Barreira.
Como estratégia política, por não ter participado do acordo firmado
devido a não se encontrar no momento daquela negociação, a prefeita
teve por opção trabalhar com o espaço político que lhe sobrara. Recebe em
43 . Jornal O Povo 15.01.87, pág. 07
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audiência a Central Única dos Trabalhadores Regional e demais entidades
representativas para se explicar e justificar diante das mesmas.
Mesmo assim ocorrem protestos, reivindicando a suspensão do aumento nos preços das passagens. Para a CUT “a estatização dos transportes
públicos é uma luta nossa. Porém, com a precária legislação que regulamenta a questão, no momento torna-se inviável passar os transportes, que
estão nas mãos de empresas privadas, para o setor público”44. Tal posicionamento revelaria a falta de uma reflexão mais profunda a respeito das
graves questões políticas e sociais desse setor na região.
No interior da CUT regional, não havia estudos ou diretrizes políticas
de forma sistemática consolidada a respeito dessa grande problemática.
Mesmo com os protestos contra o aumento como, por exemplo, um que
havia sido formulado através de um abaixo-assinado, solicitando a sua revogação – contendo oito mil assinaturas –, bem como de outras iniciativas
com vista à suspensão, a medida é mantida.
Olhando a questão da greve pelo ponto de vista da população, essa se
solidarizava com o movimento grevista, mesmo sendo penalizada com o
aumento de cem por cento nos preços das passagens, além de contar com
os impactos da inflação do período na ordem de vinte por cento.
Para quem pega quatro ônibus por dia como eu, a despesa mensal com passagens vai ficar na faixa de Cz $ 336,00, já que a
passagem inteira está custando em média Cz$ 2,80 (sic.)45.

A Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza – FBFF – entidade
com assento no Conselho Municipal de Transportes Urbanos – COMTUR –
apresenta uma posição de que haveria suspeitas e até cumplicidade entre
a prefeitura e os empresários como podemos observar a partir do seguinte
pronunciamento:
O presidente do Sindicato das Empresas, Antônio Azevedo, assegura que a tarifa de Fortaleza está defasada devido a um
problema político que ocorreu nas administrações anteriores.
Segundo disse, os técnicos da Secretaria de Transportes encontravam um determinado percentual e os políticos, para agradar
os eleitores, reduziam os índices de repasse.

44. Jornal O Povo 16.01.87, pág. 07
45. Jornal Tribuna do Ceará 19.01.87
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“Mas agora não”, advertiu, “é bom fazer justiça. A Maria Luiza
está tentando corrigir essa defasagem”. E lembrou que a correção começou a acontecer, na prática, quando a tarifa técnica encontrada em janeiro era de apenas oitenta e sete (87) por cento
e o aumento concedido foi de cem (100) por cento46.(grifo nosso)

A partir da matéria jornalística, para o representante da FBFF, o pronunciamento do presidente do sindicato patronal possibilitava levantar
suspeitas de haver alguma articulação culposa entre os empresários e a AP.
Na mesma reportagem, esse afirma haver na declaração do Sr. Azevedo,
indícios que conduzem à seguinte conclusão:“ – Uma atitude que deixa
clara a existência de um acordo entre a prefeita e os empresários”47.
Não se deve, no entanto, perder de vista a oposição sistemática da
FBFF à AP – e a participação de muitos dos seus diretores militantes do PC
do B, que era um dos partidos de oposição à época da gestão Maria Luiza.
Contrariando os pronunciamentos, anteriormente apontados, ocorre que
os empresários continuam com sua estratégia de combater a AP. Nos primeiros
dias do mês de março, pleiteiam um novo aumento nas tarifas dos ônibus.
Os empresários justificam a necessidade de um novo aumento
alegando que os cem por cento concedidos pela prefeitura em
janeiro foram suficientes apenas para pôr em circulação os veículos que já se encontravam paralisados nas garagens.48

Em contrapartida, a AP reage a essa pretensão do empresariado do
setor com o seguinte pronunciamento do Secretário de Transportes, Sr.
José Firminiano de Sousa. “– Se os empresários acharam pouco é porque
foi pouco para os seus lucros”49.
Havia uma quebra de compromisso firmado entre os empresários e
a Prefeitura, quando esses haviam se comprometidos em realizar a renovação da frota, quando haviam celebrado o acordo com o Vice-prefeito.
Para os proprietários, não importavam as condições oferecidas pelos seus
serviços à sua clientela. Na imprensa local era comum lerem-se matérias
denunciando o péssimo estado dos transportes coletivos.
46 . Jornal O Povo 25.04.87. pág. 10
47. Ibidem, pág. 10
48. Jornal Tribuna do Ceará 09.03.87
49. Ibidem, pág. 10
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Não são as menores as reclamações dos usuários da linha do
que faz o Conjunto Ceará. Para apanhar o ônibus tenho que
acordar de madrugada, se não chego tarde na parada e aí só
os mais fortes e rápidos é que conseguem entrar, tamanha é a
multidão. É um Deus nos acuda, protesta a empregada doméstica Conceição Teixeira, residente na quarta etapa do Conjunto
Ceará, “a mais mal servida de ônibus”, segundo ela50 (sic).

Diante de todo esse quadro de precariedade do sistema de transportes,
os donos de empresas, novamente, reivindicam um aumento de cinquenta e dois por cento nos preços das passagens. Segundo eles, os insumos
haviam sofrido reajustes e isso justificaria o novo aumento. O argumento
dado pelos empresários se faz acompanhar de uma ameaça velada de boicote na prestação de serviço. Era um novo lockout começando!
No fim do mês de março, os empresários adotam a tática de continuar
a fustigar a APF com uma nova estratégia, a qual se respaldava no cumprimento do próprio REGULAMENTO dos transportes coletivos, quando
passam a retirar vinte por cento dos veículos da frota operante em intervalos de tempo que não os incriminassem. A consequência direta desse fato
operacional era o aumento da superlotação, momento provocador de grande irritação nos passageiros, de máxima de humilhação aos seus usuários.
Para a Secretaria de Transportes a lotação máxima é de oitenta
passageiros. Entretanto, nos horários de pique, nunca são levados menos de cento e vinte passageiros por viagem e, às vezes,
o número chega a cento e cinqüenta.51

Com essa nova ação administrativa das empresas permissionárias,
forjava-se um quadro cada vez mais caótico junto ao sistema de transportes. Essa constatação se faz através de um depoimento que qualificaria
essa situação: “É um perigo. Eu ainda tenho a sorte de não trabalhar no
Centro, só venho quando é preciso e escolho os horários em que estão menos lotados, conta a dona de casa Maisa Irineu, que está no oitavo mês de
gestação e mora no Parque São José”52. Com esse tipo de procedimento, os
empresários visavam criar situações de superlotação, com o intuito de tor50.Jornal Tribuna do Ceará 23.04.87.
51. Jornal O Povo 25.04.87.
52. Ibidem, pág. 10.
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nar precário o atendimento ao público e, com isso pressionar a Prefeitura
e, ao mesmo tempo, diminuir os custos operacionais.
Para os usuários isso pode ser traduzido como o momento máximo da
falta de conforto no seu cotidiano. “O comerciário Raimundo Teixeira da
Silva, residente no Parque Santa Cecília, acha que por vinte por cento é só
a taxa oficial. Os empresários tiraram muito mais ônibus de circulação”53.
Esse “trabalho de sapa” é realizado pelos empresários e imediatamente
sentido pela população, a qual externava suas queixas através da imprensa, que as utilizava de forma oportunista, para desenvolver estratégias de
desgastá-la junto à opinião pública devido a essa situação. Essa difusão
de avaliação a respeito dos serviços públicos prestados pela APF passava a
sofre uma avaliação negativa dessa gestão municipal.
A qualidade dos serviços prestados pela Prefeitura no setor de transportes poderia ser aferida por esse tipo de avaliação. “O usuário quando
paga a tarifa não só paga os serviços dos custos, mas também por uma
qualidade de serviço”, explica o Secretário de Transportes, “eu lhe pergunto: essa qualidade existe? Sem esperar resposta Firminiano responde com
um sonoro “não”54. Assim, a população ficava exposta a uma sequência
de desconfortos por encontrar no seu único meio de transporte situações
promotoras de momentos agonizantes cada vez mais vexatórias.
Os empresários continuavam realizando a sua operação de deslegitimar junto à opinião pública a AP e essa não se colocava enquanto
uma alavanca para fazer valer os seus propósitos de administrar, segundo
os interesses da maioria da população. Some-se ao quadro lastimável as
precárias condições desconfortáveis oferecidas pelos poucos ônibus ainda
em operação. Exemplificando: portas quebradas, piso interno avariado,
bancos rasgados, sujeira, péssima iluminação interna, calor infernal, entre
outros. A situação de ineficiência e eficiência verificada nos transportes é
agonizante em virtude do trabalho do lockout, executado pelos empresários e concomitantemente detectado e criticado pela população.
A redução da frota de transportes coletivos era uma realidade incontestável. Porém, a AP não tinha ferramentas institucionais. Não conseguia
contrapor-se à ação das empresas para melhorar os translados da popula53 . Ibidem, pág. 10.
54 . Jornal Tribuna do Ceará 27.03.87
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ção, configurando-se em um sistema de transportes na condição de uma
espoliação urbana55 enfrentada pela população.
Na discussão para a superação da situação é lançada a proposta de
encampação das empresas de transportes – o município passaria a administrar o serviço diretamente e, posteriormente, pagaria às mesmas o patrimônio encampado pelo poder público, como uma alternativa à solução
do impasse. Uma proposta apresentada pelo representante do Sindicato
dos Empregados em Transportes, Sr. Francisco de Assis, era que o Estado
deveria encampar a frota nos mesmos moldes que o Governo de Alagoas
havia realizado.
Mas uma pergunta se apresentava: como a encampação não deveria
ser um problema da prefeitura? Essa consideração feita pelo presidente
do sindicato patronal pretendia, novamente, fazer uma alusão à incapacidade da AP, pelo fato da mesma não apresentar uma saída para crise dos
transportes. Mais uma vez era sugerida a incompetência da administração
para lidar com esses problemas complexos do setor de transportes urbanos.
Concomitantemente, havia uma opinião crítica de alguns setores da população que, devido à falta de atitude administrativa mais firme, por parte da
APF, quanto à necessidade de se coibir os abusos dos empresários.
As críticas contra a APF eram cotidianamente formuladas na Câmara
de Vereadores de Fortaleza, um baluarte da oposição à gestão. Nessa tribuna, não havia nenhum apoiador. Muito pelo contrário, havia uma forte
oposição do Partido Comunista do Brasil – PC do B, representado pelo vereador Francisco Lopes, e por representantes extremamente retrógrados em
seus diferentes matizes, que sintetizavam posições vigentes nessa esfera
de poder. Para a edilidade, Fortaleza estava à beira de um colapso no seu
sistema de transporte. Segundo notícias do jornal,
O vereador, (Francisco Lopes) alertou ontem durante pronunciamento em plenário da Câmara, sobre a possibilidade de um
total colapso no setor de transportes em breve. Acha ele que os
empresários do setor, respaldados pela campanha salarial dos
motoristas e trocadores, vão parar toda a frota de ônibus de
Fortaleza, provocando dissabores para a população usuária do
serviço, que é exatamente a mais carente”. Continua. “O presidente do Sindicato propôs a estatização das empresas – o que
55. Kowarick, 1979, págs. 21-53.
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havia acontecida era proposto de encampação, aqui já registrada – e eu mesmo sugeri a criação de uma câmara de compensação e não obtivemos respostas, só promessas de estudos que
não sabemos quando nem se serão concluídos56.(grifo nosso)

A declaração do vereador esconde um mal-entendido. O presidente
do Sindicato dos Motoristas havia formulado uma proposta dirigida ao
Governo do Estado.
Numa conjuntura já bastante complexa no sistema de transporte, um
novo elemento somar-se-á ao processo conflituoso. Trata-se da greve dos
servidores da Secretaria de Transportes do Município de Fortaleza, ao se mobilizarem por outras reivindicações. O motivo inicial do movimento dar-se-á
devido a pleito salarial. As reivindicações constavam dos seguintes itens:
Reposição salarial dos meses de outubro, novembro, dezembro
de 1986, e março de 1987. Diferenças não pagas de março a
dezembro de 1986, mais trinta e quatro (34) por cento do Plano
Cruzado, mais o gatilho salarial de 1987, referentes a janeiro,
fevereiro e março e mais gratificações, como GEE (Gratificação
Especial de Exercício), assinada pelo ex-prefeito Barros Pinho.57

A realização da greve dos funcionários da Secretaria de Transportes
torna mais difíceis os problemas do sistema de transportes coletivos públicos. O movimento paredista era motivado pelo atraso de seus salários. Os
funcionários se mobilizavam sob a liderança de partidos políticos conservadores e com o salvo-conduto de que AP não usaria da repressão para impedir
a realização dos seus justos protestos trabalhistas. Essa é uma das características da AP: foi um período de maior atenção aos direitos trabalhistas dos
servidores quando se criaram e se ampliaram as associações dos servidores
por local de trabalho. Fundam-se comissões de prevenção de acidentes, enfim, houve mais respeito ao trabalho dos funcionários públicos.
Para se açodar o grave quadro no setor administrativo, um grave
incidente acontece no movimento paredista.
O Secretário de Transportes do Município José Firminiano de
Souza, quase foi assassinado no final da tarde de ontem por um
funcionário público identificado apenas por “João Doido” que,
56. Jornal O Povo 03.04.87
57. Jornal Tribuna do Ceará 04.04.87 pág. 11
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exaltado, queria receber a todo custo o pagamento do mês de
março. Armado com uma faca, o acusado derrubou-o no chão,
somente não o matando devido a intervenção de alguns outros
servidores da pasta”.58

O fato lamentável foi provocado, segundo a versão jornalística, devido à suspensão do pagamento previsto para aquele dia. Segundo a reportagem, o cúmplice do incidente era o próprio presidente da Associação
dos Servidores da Secretaria, um antigo fiscal de ônibus, que por se sentir
contrariado pela perda de algumas “vantagens” havia incentivado tal ação.
Até então, a Secretaria de Transportes não era uma instituição dinâmica,
do ponto de vista dos interesses da população, mas que começava a apontar uma nova postura rumo a uma ética mais positiva para os serviços
públicos, inclusive punindo os fiscais corruptos do setor de transportes.
A Administração Popular estava imobilizada politicamente, na medida em que não sugeria uma alternativa prática ao problema historicamente
apresentado como muito espinhoso para os cidadãos de Fortaleza, no caso
em questão, o seu sistema de transportes coletivos.
As mobilizações continuam pelo fato de os atores se sentirem à vontade no interior de uma administração que as autorizava.
A postura da gestão projeta-se sobre a cidade. Há um intenso processo de mobilização, principalmente, entre os funcionários públicos municipais. Na história da cidade de Fortaleza nunca se verificou um período com
tantas mobilizações, reivindicações e protestos, enfim, havia um embrião
se formando junto à cidadania no seio da sociedade civil local.
Na ação grevista dos trabalhadores em transportes coletivos, no ano
de 1987, verifica-se a articulação dos pleitos dos proprietários das empresas com as reivindicações dos trabalhadores em transportes de uma
forma mais clara. Os trabalhadores saíam na frente com as suas propostas
salariais e as empresas condicionavam o atendimento aos aumentos das
tarifas das passagens. Enquanto isso, a cidade assistia indignada, perplexa
e apreensiva essas manobras dos empresários ao retirarem os ônibus para
criar um clima que justificasse o pedido de aumento tarifário.
Pode anotar aí, os ônibus só voltarão ao normal depois que for
concedido o aumento que os empresários querem”. “desabafou
58. Jornal O Povo 11.04.87 pág. 12
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um usuário depois de esperar mais de meia hora por um ônibus da linha de Aldeota e ainda apanhá-los com excesso de
lotação”59.

No nível do senso comum, o jogo desenvolvido pelos trabalhadores
e empresários já era identificado, no dia a dia, até pelos passageiros das
linhas mais bem servidas da cidade!
A prefeitura tinha a Companhia de Transportes Coletivos – CTC, a
qual vinha recebendo alguns poucos investimentos e essa política de melhoramento iniciada na CTC já dava os seus primeiros frutos, passando
a ser referencial comparativo com as demais empresas particulares, que
sempre afirmavam não terem condições de operá-las. O exemplo da CTC
punha abaixo os argumentos empresariais, na medida em que essa empresa do tipo estatal operava com saldos positivos. Em contraposição, encontravam-se os empresários realizando o lockout.
A retirada de veículos da frota circulante, na versão de alguns órgãos
da imprensa, estaria por volta de “cinquenta por cento”60. Uma situação
operacional promovida pela patronal para fazer pressão com a escassez de
veículos em circulação. Com isso, pretendia-se limitar a oferta de ônibus
que se justificasse à concessão de um novo aumento tarifário. Restaria aos
usuários o seguinte dilema: “tarifa baixa, lockout; tarifa reajustada, volta
dos ônibus”. Em Fortaleza, oitenta por cento dos translados são operados
através do sistema de ônibus, o que tornava essa fustigação empreendida
pelos donos das empresas num instrumento eficiente para pressionar a administração rumo a ceder o pleito. O poder de fôlego da administração era
bastante pequeno diante das pressões programadas pelos empresários e esse
procedimento contava com a cumplicidade da direção do sindicato dos empregados. Assim, estruturavam-se as condições política para os aumentos.
No ínterim das tratativas das negociações são realizadas diversas reuniões: plenária do COMTUR, reuniões-relâmpagos entre os diversos secretários, dentre outras iniciativas para o entendimento dos pleitos. Da
parte dos empresários, esses partiam para a ofensiva com a demonstração
dos seus dados contábeis que apresentavam os aumentos dos insumos dos
59. Jornal Tribuna do Ceará 10.04.87 pág. 09
60 . Matéria do Jornal Tribuna do Ceará, de 15.04.87, na pág. 03, ao tecer considerações a respeito do lockout empresarial.
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transportes. Eles expunham as suas planilhas forjadas com os seus custos
operacionais. Em contrapartida, a prefeitura entrava no jogo visando a
garantir percentuais significativos aos trabalhadores do setor. Assim, a
prefeitura assumia a condição de mediadora nas negociações entre os empregados e os empresários do setor, em virtude da proximidade da data do
dissídio da categoria.
As negociações produzidas nas reuniões com as partes interessadas,
das assembleias dos rodoviários que eram acompanhadas pela imprensa.
Mas quem ficava de fora eram os principais interessados, os usuários, que
assistiam atônitos aos rumores sobre um novo aumento de tarifa.
Mas o epílogo estava próximo.
A prefeitura municipal entrou num acordo com os empresários
e decidiu conceder um reajuste de oitenta (80) por cento nos
preços das passagens de ônibus, tomando por base os últimos
aumentos ocorridos nos preços dos pneus, óleo diesel, câmara
de ar e outros acessórios.61

Mesmo com todas as articulações, os empresários não concedem o
piso salarial pleiteado pelos motoristas e trocadores e assim a confiabilidade da perenidade no sistema de ônibus não estaria assegurada. O motivo
da insatisfação devia-se ao fato de os trabalhadores do guidon adotarem
uma nova estratégia de mobilização junto à categoria: as ações relâmpagos quando da deflagração das suas greves. Ficava a população ameaçada
com as greves. Esse sentimento revelava-se na seguinte observação do
usuário: “ – Assim não pode ser, os ônibus estão cada dia pior, a passagem
aumentando toda hora e ainda vêm falar em greve. Desabafa a enfermeira
Maria de Jesus”62.
Os empresários deixam as reivindicações dos motoristas à deriva e a
população recebe indignada a nova majoração.
Segundo a prefeita Maria Luiza, a greve foi precipitada. Acrescentou que os empresários estão querendo se beneficiar da situação de greve para conseguir um aumento maior 63.

61. Jornal Tribuna do Ceará 28.04.87
62. Ibidem, pág. 11
63. Jornal O Povo 12.01.87
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A denúncia da articulação posta a público vai, de uma certa forma,
incriminar os empresários e os trabalhadores dos transportes. Para a população, essa aliança só viria trazer-lhes danos econômicos, expressos pelo
transtorno da vida citadina.
Uma nova greve tem início em 04.05.87 e estende-se até o dia
07.05.87.
Para os populares, a greve se configurava num tormento. Vejamos
algumas impressões.
D. Odete Costa, funcionária da secretaria de finanças do município, usou este termo para qualificar a majoração das tarifas,
e a greve, que representa para ela em bloco, uma agressão ao
usuário de baixa renda, como ela ganha 3 mil cruzados por
mês trabalha há 28 anos, e que além da cidade está desprovida
de um sistema de transporte eficiente agora não vai ter serviço
nenhum. Ela é de opinião que o povo não deveria ser sacrificado nessa pendência entre empresários e motoristas64.

O depoimento anterior demonstra a real dimensão do problema à
população assalariada, dependente do sistema de transportes por ônibus.
E para os moradores da alta periferia, os habitantes residentes no extremo
formado pelo leque espacial periférico, isso se torna num problema de
grande abrangência. O caso típico dessa limitação está representado no
seguinte depoimento: “Dona Maria Elzenir enfrenta uma situação mais
dramática, pois ela é lavadeira e tem que se locomover até o bairro da Serrinha – bairro situado na zona sul da periferia de Fortaleza – para levar de
ônibus a sua trouxa de roupa”65, o que lhe promovia um grande transtorno
na rotina de trabalho. A partir desse depoimento, percebe-se como a falta
do transporte coletivo transtornava a acessibilidade das faixas populares.
Ele é um elemento necessário às relações sociais de produção e reprodução
dos habitantes da urbe, como já ponderado no escopo conceitual básico do
pressuposto desse trabalho. Daí, constata-se como a vida do povo na luta
pela sobrevivência se desorganizava nos dias das greves dos transportes
de Fortaleza.

64. Jornal O Povo 12.01.87
65 . Ibidem.
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Novos tipos de translados são criados. As lotações com os seus preços
exorbitantes, as caronas, o andar a pé, os transportes fretados pelas empresas e a maior demanda nos trens metropolitanos, com a superlotação e
os seus pingentes, é quadro social formado nos momentos de paralisação
do sistema de ônibus. Esses fatores progressivamente desgastam a imagem
da AP, mesmo constantemente afirmando o seu propósito de atender às
demandas populares.
Nesse contexto, a deficiência urbana se evidenciava e várias propostas de atuação para a prefeitura são lançadas.
Porque a prefeitura não paga as Kombis? Quem mora nos conjuntos habitacionais é o pessoal sem qualquer condição que
arranjou um buraco para morar; e justamente nós somos prejudicados porque só com a lotação ninguém chega ao trabalho, é
preciso outro carro, táxi, trem qualquer transporte66.

Tentavam-se improvisações para criar fluxos dos moradores. Assim
mesmo, com todos os transtornos, a vida da cidade seguia o seu ritmo
marcado com certa regularidade dos hábitos de transportar-se dos seus
habitantes. As negociações transcorrem durante a greve, marcada por incidentes, com intervenção da polícia, para assegurar a volta dos ônibus,
piquetes, emissão de cartas anônimas ao presidente do Sindicato dos Motoristas e demissões desses profissionais.
O movimento paredista sofre um esvaziamento devido à ação desses muitos fatores, anteriormente relacionados e, por fim, os motoristas
decretam o fim da paralisação. Com isso, perdem em muito o seu poder
de barganha. E, assim, uma nova estratégia se estrutura junto ao Tribunal
Regional do Trabalho para prosseguir com o dissídio coletivo.
Nesse ínterim, os meios de comunicação de massa incentivam a população a fazer uma avaliação sobre a situação da infraestrutura e da frota
do sistema de transportes, quando coloca na pauta das suas reportagens
e matérias jornalísticas o precário sistema de transportes e se questionava
a associação entre os aumentos no valor da tarifa bastante perceptível
naqueles anos de governo Sarney e a qualidade do serviço de transportes.
Para se ter uma ideia de deficiência do transporte do fortalezense, basta lembrar que a frota operante permanece basicamente a
66. Jornal Tribuna do Ceará 05.05.87
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mesma desde 1980. Nesse ano circulavam diariamente cerca de
800 ônibus para atender uma população de 1.307.611 pessoas;
hoje trafegam cerca de 900 veículos para uma população que já
chega quase à casa dos dois milhões de habitantes.67

Mas a controvérsia do problema dos preços das passagens virá rapidamente entrar na pauta da discussão social, quando no mês seguinte,
novamente, começam as polêmicas sobre os novos aumentos nos preços
das tarifas. Para os empresários, o reajuste se daria em virtude da elevação
dos preços de alguns insumos. O precário sistema de transportes, paulatinamente, recebe uma atenção maior de diversos segmentos da sociedade.
Percebe-se a intensificação devido à quantidade de matérias e reportagens
divulgadas nos meios de comunicação de massa com essa discussão.
Nessa conjuntura histórica, a temática dos transportes será pautada
junto à Assembleia Nacional Constituinte, quando a mesma receberá um
novo status, ao se atribuir ao transporte importante papel para a “acessibilidade de oportunidades” ao cidadão, por necessitar se locomover no
interior da urbe para realizar as suas relações sociais, incluindo sua própria sobrevivência. Em decorrência dessa discussão, o caso específico dos
transportes coletivos de Fortaleza se tornará um exemplo brasileiro. Ou
seja, de um lado, os empresários reclamam da defasagem dos preços dos
seus serviços, de outro, existia uma gestão municipal sensível aos interesses populares. Nessa conjuntura nacional, o problema dos transportes
ganhará um novo tratamento, mais enfático pelas autoridades federais,
ao ponto de surgir o projeto do Senado Afonso Camargo, propondo a
institucionalização obrigatória do vale-transporte, o qual serviu de mote
para a sua campanha eleitoral para presidência da república em 1989. Esse
projeto visava limitar os gastos dos assalariados por volta de seis por cento
do valor do salário. Assim, era criado o vale-transporte, que seria obrigatório às empresas, conforme era instituído pela Lei Federal nº 7.41868, de
dezembro de 1985. No entanto, atendia somente a faixa dos trabalhadores
de empregos formais, deixando excluídos os desempregados. “Ocorre que
nem todo trabalhador será beneficiado, haja vista a quantidade de ambu67. Jornal Tribuna do Ceará 27.05.87, pág. 11
68. O Vale-transporte foi instituído através da Lei Federal Nº 5.418 de 16 de dezembro de 1985, regulamentado pelo Decreto Nº 92.180 de 19 de dezembro de 1985.
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lantes e subempregados que fazem parte da força de trabalho do Estado,
mas não têm um vínculo empregatício fixo com nenhuma empresa”69. A
implantação do vale-transporte, em Fortaleza, foi oficializada no dia 28 de
agosto de 1987. Portanto, a implantação do Vale não chega nem de perto
resolver o problema central da acessibilidade à população junto a esse
meio de transporte.
O problema dos transportes produz reflexo no interior da categoria
dos trabalhadores em transportes. Uma dessas consequências são os conflitos no interior da diretoria do Sindicato dos Motoristas, que redundam
em trocas de acusações entre os membros da sua diretoria, ao ponto de
se formular denúncia contra o atual presidente como, por exemplo, a de
haver mau uso do dinheiro das contribuições sindicais.
Jô Rodrigues Gomes, membro da atual diretoria do Sindicato. De
posse de documentos disse que Assis – o presidente do sindicato –
ignorou a falta de assinaturas confiáveis, Jô Rodrigues (afastado
da diretoria) duvidou da quantia apresentada por Assis, referente
ao repasse das contribuições sindicais, bem como da compra de
uma camioneta D10, de placa VV 1626, que o presidente diz ter
comprado por 100 mil cruzados, ele diz que nunca lhe foi apresentado o recibo de pagamento dos 90 mil restantes70.

O fato, anteriormente aludido, motivou atritos entre os membros da
oposição e a diretoria do sindicato devido à denúncia de corrupção, ocorrida em uma provável articulação entre Francisco de Assis e os empresários.
Para o presidente do Sindicato dos Motoristas, em exercício, Assis teria
deixado o sindicato à beira da falência, além do mais “Segundo Ailton,
ele organizava o movimento grevista com articulações flexíveis – que não
resultariam em sofrimento prolongado para a população” (sic)71. O Sr. Assis estava afastado da direção do sindicato desde agosto de 1987. Iria ser
indiciado por crime de calúnia, por queixa feita por Francisco Olímpio
do Nascimento. “Na representação criminal que deu origem ao processo,
Olímpio afirma que foi caluniado por Assis através de matérias jornalísticas veiculadas no Jornal Rodoviário, publicação de responsabilidade do
69. Jornal Diário do Nordeste 25.08.87, pág. 09.
70. Jornal O Povo 17.08.87, pág. 16
71. Jornal Diário do Nordeste 18.01.88, pág. 11
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sindicato”72. O indício de corrupção, no interior da entidade dos trabalhadores, somava-se à suspeita de haver uma articulação entre a diretoria
do sindicato dos motoristas com a representação patronal. Em razão da
conjugação dos interesses das duas categorias distintas e um motivador
para as greves nas campanhas salariais. Tais suspeitas foram registradas
em diversos artigos de jornais da cidade.
A questão dos transportes públicos em Fortaleza provocava um grande debate sobre as possíveis formas de administrá-los. Fazia falta uma
diretriz nas ações político-administrativas para o setor de transportes por
parte da AP. Nesse vazio, outros setores sociais apresentavam algumas
propostas para o setor de mobilidade. No caso específico, reporto-me à
proposta feita pela Câmara de Vereadores e de alguns empresários que
lançam – deixando de lado a ação da Secretaria de Transportes -, a criação
da Câmara de Compensação como uma alternativa para o equilíbrio financeiro das empresas atuantes nas linhas de longo percurso.
Concomitantemente, a Prefeitura atendia a um dos pleitos dos empresários. Trata-se da questão da recuperação de trechos viários, justificativa até então usada pelos proprietários das empresas no sentido
de encobrir os seus péssimos serviços. A necessidade de se recuperar a
malha viária de Fortaleza que, entretanto, era uma necessidade óbvia. A
cidade estava carente de cuidados nesse setor. Mas ufanisticamente apresentada como a grande solução político-administrativa para a melhoria
dos serviços de transportes.
Por seu turno, a Prefeitura entra nesse mesmo discurso. A solução
definitiva para resolver os problemas dos transportes seria encontrada com
a celebração de um convênio entre os Banco Interamericano de Desenvolvimento – BIRD – e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES, no valor de vinte e seis milhões de dólares com a finalidade de recuperar alguns canais de tráfego de ônibus. Assim, a equalização
da solução definitiva para os transportes era dita como uma questão meramente técnica, como se pode dimensionar no próprio anúncio da mídia,
na matéria paga de um jornal73 de Fortaleza.

72. Jornal O Povo 23.0
73. Jornal O Povo 19.08.87
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Os protestos contra o sistema de transportes coletivos continuam.
No mês de agosto, a Central Única dos Trabalhadores – CUT e a Confederação Geral dos Trabalhadores – CGT organizam um dia de greve no
Brasil. Mas, por ironia do destino, os empresários locais a utilizam como
forma de protestar, devido ao retardamento do acréscimo de um cruzado
aos preços das passagens urbanas, já liberado pelo governo federal em
todo o país.
Os questionamentos se aguçam com novos conflitos entre os patrões e
empregados, quando do início de um novo pleito salarial dos trabalhadores
do setor nesse mesmo ano. Vejamos o registro: “A categoria elaborou um
documento resultante da assembleia geral realizada na última terça-feira,
quando foram aprovadas várias reivindicações, [...] a principal reivindicação é o reajuste de 58% para toda a categoria”74. A população, novamente,
se encontra com mais uma possibilidade de uma greve nos transportes da
cidade, gerando ansiedade junto a ela, enquanto transcorriam as negociações entre os patrões, os trabalhadores do setor e a Prefeitura, através do
Conselho Municipal de Transportes, o COMTUR. E, assim, nova greve é
deflagrada em 06 de dezembro de 1987.
A Prefeitura apresenta uma proposta intermediária para os salários
dos profissionais do setor, para ser analisada pela categoria. A proposta
conciliadora da prefeita é aceita pelos motoristas e a greve termina. O novo
aumento dos salários dos trabalhadores estava mais uma vez condicionado
ao reajuste dos preços das tarifas. O aumento concedido às tarifas logo teve
uma reação: um ato público realizado pela Federação de Bairros e Favelas
de Fortaleza – FBFF, na Praça José de Alencar. Maria Luiza participa como
oradora, mas é recebida friamente pelos presentes em protesto contra o
péssimo sistema de transportes da cidade.
Segundo o secretário de finanças do município, em exercício, Dálton Rosado, a majoração das tarifas foi autorizada pela
prefeita de modo que os empresários pudessem atender as reivindicações dos motoristas, fiscais e trocadores que tiveram
aumento salarial a partir de 1º deste mês de Cz$ 10.500,00,
Cz$ 4.930,00 e Cz$ 4.444,80 respectivamente75.

74. Jornal O Povo 30.10.87, pág. 07
75. Jornal O Povo 08.11.87, pág. 11
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Esse último embate anual, acontecido no Natal de 1987, trará como
uma das consequências a exoneração do segundo Secretário de Transportes, na gestão da prefeita Maria Luiza. Procedimento logo constatado devido ser o novo encarregado das negociações não mais Firminiano, mas sim
o secretário de finanças, o Sr. Dálton Rosado. A exoneração do secretário
de transporte teria ocorrido devido ao fato desse discordar dos reajustes
autorizados nas tarifas. Em decorrência disso, novamente são realizados
protestos, abaixo-assinados pedindo a revogação do ato de exoneração e
a realização de uma auditoria nas empresas ao secretário interino. Um dos
argumentos contra o reajuste contido no abaixo-assinado seria o fato de
que representava a repercussão da majoração junto aos salários, na ordem
de um terço, devido às despesas com os transportes.
No episódio, pode-se notar a presença oposicionista do PC do B, através de seus militantes em ação política em diversas entidades da sociedade
civil. Concomitantemente, ocorre o anúncio de uma intervenção da Prefeitura nas empresas de ônibus. A intervenção contava com a simpatia da
população e o apoio da militância do PT e de diversos membros do staff
da Administração. A operacionalização da medida trará uma dificuldade:
os quadros técnicos eram insuficientes para cobrir todas as empresas de
transportes da cidade, chegando-se ao ponto de ser necessário se deslocar
o secretário para implementar a futura medida.
2.4.3 O TERCEIRO ANO DE ADMINISTRAÇÃO

O ano de 1988 será o terceiro ano da Administração Popular de Fortaleza e o mesmo será marcado por dois grandes acontecimentos: a greve
de oito dias dos transportes e o um incidente político-policial justificado a
partir da publicação da cartilha: “Histórias do Dia a Dia”, de uma série da
Secretaria de Transportes do Município de Fortaleza. Assim, mais um ano
em que a população se encontrava em constantes ameaças de greve no
sistema de transportes coletivos de Fortaleza.
Esse ano é inaugurado com a campanha dos trabalhadores do setor
aqui considerado. De um lado, temos uma pauta de reivindicações de um
reajuste de cinquenta e três por cento para os motoristas, setenta e dois por
cento para os fiscais e setenta e oito por cento para os trocadores. A campanha se apresentava como mais um sinal à população que a decodificava
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como uma ameaça de majoração nos preços das tarifas do seu sistema de
deslocamentos. De outro lado, os empresários anunciavam o seu pleito: a
majoração nos preços das passagens em setenta por cento, justificando esse
aumento em virtude dos reajustes dos insumos dos serviços de transportes.
Sorrateiramente, os empresários iniciavam uma operação contrária
aos interesses populares. Novamente, a tática de redução da oferta de veículos do sistema de transportes era um fato logo percebido pela população.
Nas primeiras negociações, os patrões negam os pleitos dos trabalhadores. A direção do sindicato dos motoristas era exercida pelo sindicalista
Ailton Pires Alves, que estava substituindo Francisco de Assis. O presidente em exercício era sensível ao problema enfrentado pelos usuários
quando da falta de transporte. Todavia, as greves demonstravam que a
população, indiretamente, solidarizava-se a esse processo de reivindicação
ao não assumir uma atitude de pressão social contra os motoristas devido à
falta de ônibus. Os usuários ficavam passivamente assistindo ao desenrolar
das negociações entre as partes diretamente envolvidas sem, no entanto,
apresentarem nenhuma queixa devido à falta do transporte, que era uma
situação provocadora de grande transtorno à vida diária.
Para Ailton, o processo de mobilização dos trabalhadores deveria ser
de uma forma que não se indispusesse contra a maioria da população, já que
essa ficaria sem o seu meio de locomoção. Para o sindicalista, o importante
era não confrontar, como já verificado em outras situações semelhantes,
evitando assim uma provável falta de apoio da população ao movimento
paredista. Para tanto, ele propunha a “greve branca”, ou seja, os ônibus circulariam, mas sem efetuar a cobrança das passagens dos usuários.
Essa proposta foi submetida a uma das assembleias, entretanto, a mesma foi descartada como forma de luta da categoria. “A assembleia rejeita
a greve branca e dá um prazo de 48 horas para uma contraproposta”76. Na
mesma assembleia, com um pequeno quórum, é decretado o estado de greve.
Nesse momento, um tripé social se formava nessa nova mobilização no
sistema de transportes: trabalhadores, empresários e Prefeitura. Essa última
reage com uma nova orientação dada pela nova Secretária de Transportes, a
engenheira Cristina Lucas Baddini. Essa técnica era desrespeitada pelos empresários, que a chamavam, pejorativamente, de “Cristina Bandida”. A nova
76. Jornal O Povo 11.01.88
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secretária tinha sido Assessora Comunitária da ex-secretária Marta Arruda.
Nesse último ano de “AP”, ocorre uma série de modificações no sistema de transportes coletivos da cidade. “Maria Luiza declara à imprensa
a sua intenção de realizar modificações no sistema de transportes”77. O
discurso da prefeita sinalizava uma nova iniciativa e postura junto ao
setor, com a participação das centrais sindicais: CUT e CGT. Enfim, a “AP”
entrará em uma nova fase. Agora, contará com a participação da sociedade
civil organizada. Tal confronto entre o poder Municipal e os empresários se
constituiu em um grande embate político-administrativo na cidade.
No caso da concessão do reajuste, esse estaria condicionado ao cumprimento do critério de renovação da frota de veículos circulante. O argumento
imposto pela prefeitura era respaldado pelo setor organizado da sociedade civil.
“Entidades pedem à Prefeitura para não conceder aumento”78. As entidades da sociedade organizada apresentavam mais um argumento baseado na vivência da população, o de enfrentar nesse período histórico os
maiores índices de inflação na economia brasileira. Esse ponto era pautado
pelas entidades que ampliavam a reivindicação popular e foi encampada
pelo poder oficial e, assim, se articulava um movimento com as demais
entidades sociais, desenvolvido como um trabalho de mobilização junto
à área de atuação nos bairros e de categorias profissionais. Assim, havia
uma mudança na atuação administrativa da “AP”. “Maria Luiza relaciona
uma série de medidas administrativas para o setor como rever a legislação,
realizar sindicância nas empresas e realizar uma pesquisa Origem-Destino,
no sistema de transportes de Fortaleza”79.
Na prática, a operação do sistema de transportes coletivos é controlada pelos empresários. Todas as informações sobre os dados estatísticos,
informações operacionais, opinião dos usuários sobre esse serviço público
são restritos aos escritórios empresariais. Um melhor conhecimento técnico
e financeiro pelo poder público municipal era inexistente nas instâncias
administrativas municipais.
Um estudo técnico – Pesquisa Origem-Destino – para conhecimento
dessa realidade urbana somente havia sido realizado no ano de 1978, sob
77. Ibidem
78. Jornal Tribuna do Ceará 12.01.88
79. Jornal O Povo 13.01.88
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encomenda do Consórcio do Trem Metropolitano, o METROFOR, através
da Construtora Maia Melo, com o objetivo de conhecer essa realidade,
exclusivamente, numa determinada área da cidade, no futuro trecho do
Metrô de superfície da cidade. Até então, Fortaleza não tinha conhecimento técnico abalizado sobre as movimentações de sua população no sistema
de transportes e, muito menos, não contava com saber técnico acerca das
demandas reprimidas de mobilidade urbana. As informações técnicas sobre
esta realidade não faziam parte do sistema de planejamento e das diretrizes
para um Plano Diretor de seus transportes.
Com essas iniciativas político-administrativas, a AP tornara a questão dos transportes coletivos um grande movimento desse setor, agora
levado pela nova secretária à opinião pública com o seguinte diagnóstico:
Identificando os transportes como o pior setor da atual administração, a secretária Cristina Baddini disse que a prefeita está
empenhada em controlar o sistema e em contrapartida dará
condição à população de controlá-lo”80.

Nesse período, Fortaleza detinha uma frota de 973 veículos e somente
308 deles poderiam trafegar em boas condições. Esse dado sobre a frota
refletia a real situação do sistema de transporte urbano como também representava uma das razões da indignação da população face ao modo de
prestação desse serviço público.
Diante desse quadro deplorável do sistema de transportes, estavam
em destaque a intransigência patronal e, em contrapartida, a insatisfação
da população usuária do sistema de transporte. Pela primeira vez na história da cidade, uma posição de fato era tomada, com o objetivo de questionar o referido sistema e, assim, se abria uma nova perspectiva para o setor
de prestação desse serviço público. A nova atitude da AP foi um divisor de
períodos na história de Fortaleza.
A greve no serviço de transportes é deflagrada pelos trabalhadores
do setor devido ao não atendimento das reivindicações da corporação. A
greve foi deflagrada na noite de 14 de janeiro de 1988. Para os representantes de entidades comunitárias e sindicais, havia algo de estranho “no
ar”. Ou seja,
80. Ibidem
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os representantes estranharam a atitude do presidente do sindicato dos motoristas, em assumir a presidência – onde estava
afastado por cinco meses – no dia da assembleia onde seria
decidida a paralisação; assim como, a mudança de encaminhamento que vinha sendo proposto pelo presidente interino, que
seria a greve branca.81

Em decorrência da direção de Francisco de Assis, havia uma articulação com os empresários, afirmava Mario Cavalcanti, presidente da CTC.
Além dessa constatação, havia uma opinião junto a população de que
Em geral o fortalezense se solidariza com a categoria, mas preferia que eles buscassem outros meios para conseguirem o que
tanto pleiteiam. Uma das muitas sugestões é a greve branca,
com os motoristas transportando os passageiros sem, no entanto cobrar passagem82.

O encaminhamento do presidente do sindicato não estava agradando
à população. Na mesma reportagem do jornal, acima transcrito, haveria
outras indicações sobre o sentimento da população no tocante à greve:
“Sempre sobra pra nós e desta vez não vai ser diferente”83.
O sentimento gerado no interior da opinião pública era ser a greve
mais um momento de sacrifício a ser exigido no seu dia a dia. E, como
consequência, viriam os fatais novos aumentos resultados dos pleitos dos
empresários. Na sequência do embate entre os setores em luta, os empresários começam, então, a contestar os cálculos tarifários da Secretaria de
Transportes do Município.
A planilha da secretária de transportes é totalmente fora da
realidade. Declaração é do empresário João Alberto Leite Barbosa, da Empresa São José do Ribamar, descontente com o
encaminhamento dado até agora pela prefeitura municipal à
questão do reajuste das tarifas dos transportes coletivos84.

A campanha salarial é deflagrada com sinal acionado pelos empresários
ao manifestarem irritação com a participação das entidades comunitárias,
81. Jornal Tribuna do Ceará 19.01.88
82. Jornal Diário do Nordeste 14.01.88, depoimento colhido de um transeunte.
83 . Ibidem, depoimento colhido pela reportagem.
84. Ibidem.
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agora, como parte nas discussões acerca dos cálculos da planilha. As novas
demandas populares se fundamentavam em razão das primeiras aferições
trazidas pela pesquisa Origem e Destino, acerca da realidade dos transportes
de ônibus em Fortaleza. E como resultado prático, todos os três setores propõem seus índices de reajustes, mas nenhum acordo é formalizado.
Com a deflagração da greve, a “grande imprensa”, novamente, toma
posição contra a gestão. Em um tom claramente favorável aos empresários, a mídia local se posicionava como destacado num trecho da matéria: “Fortaleza, amaldiçoada com uma administração municipal deformada
pelo radicalismo ideológico e o ranço do populismo a serviço de projetos
eleitorais, sofre desde ontem mais uma greve nos transportes urbanos”85.
A ira patronal é detonada contra a prefeitura, na medida em que
pela primeira vez na história da cidade o poder público não se atrelava
de forma patente aos ditames dos proprietários de ônibus. Os empresários
consideravam um acinte a nova postura da AP contra o setor de transportes, nunca antes questionados em seus propósitos por nenhuma outra
administração municipal.
Contudo, a articulação entre os empresários e os trabalhadores é novamente patente nessa nova negociação dos preços das tarifas e dos salários. Fato possível de ser identificado a partir da imprensa escrita, mais
precisamente nas suas manchetes feitas para cobrir o movimento paredista.
Analisando especificamente esse setor da opinião pública, tomarei
como referência a cobertura feita pelo Jornal Diário do Nordeste86 ao publicar o desenrolar da greve de forma contrária à administração, facilmente identificado no próprio “layout” das reportagens. Vejamos. “Assis diz
que solução (da greve) está nas mãos de Maria”87. O presidente do sindicato
reassumiria as suas funções no momento da nova greve e já responsabilizava a Prefeita. O intuído era incriminá-la na questão. Pretendia passar
à população a ideia de ser a greve motivada, exclusivamente, pelo desejo
pessoal da titular do município.

85. Jornal Tribuna do Ceará 15.01.88
86 . O Jornal Diário do Nordeste do Grupo Edson Queiroz, durante a administração
da prefeita Maria Luiza manteve uma sistemática campanha de oposição.
87. Jornal Diário do Nordeste 15.01.88
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Esse trabalho é levado a efeito pela imprensa, como deduzido na forma
trabalhada na matéria jornalística. O pronunciamento do presidente do sindicato é publicado em uma manchete em caixa alta. Enquanto o corpo explicativo da matéria, que detalhava, precisamente, os reais motivos da paralisação
são apresentados na capa do jornal em menor destaque. A explicação dos
motivos da greve se encontra em letra minúscula, lá no cantinho da folha, de
forma a não facilitar a leitura da notícia, para não destacar os verdadeiros motivos do movimento paredista. Nesse mesmo jornal, destaca-se a reportagem,
no canto direito superior, a parte complementar da cobertura jornalística, local
em que os fatos são expostos de uma forma mais profunda, e que são despercebidos pelos leitores menos atentos, e se constituindo em uma construção de
marketing num jogo de forças para a leitura favorável aos empresários. Vejamos a complementação da reportagem: “Os funcionários que normalmente
costumam furar greve ficaram surpresos ao chegarem cedo para trabalhar e
serem dispensados pelos patrões”88. Portanto, se grafava sem destaque como se
efetivava o lockout. Uma paralisação dos empregados, mas, na realidade era,
logisticamente, organizada pelos próprios empresários. Apostavam no desgaste político motivado pela falta de transporte junto à população.
Ao contrário do que se podia imaginar, o clima nas empresas
e garagens foi dos mais tranquilos, nada de piquetes, nem discussão. Os empresários, como forma de colocar a Prefeitura na
‘parede’, embora não admitissem abertamente, estão apoiando
a greve. A prova é tanta que nenhum veículo saiu às ruas. Os
trabalhadores furões, que, temendo perder o emprego, chegam
mais cedo do que em dias normais de trabalho, foram simplesmente dispensados89.

No mesmo jornal, encontra-se outro depoimento, reafirmando o conteúdo da aliança entre a direção do sindicato patronal e dos empregados
em transportes:
Na GEREMA, por exemplo, até as 10 horas da manhã não havia
saído um só coletivo da garagem, os motoristas que permaneceram na empresa garantiram que, ao contrário de outras greves, não receberam nenhum tipo de pressão dos patrões. Muito
pelo contrário, o nosso patrão mandou a gente ir embora e
88. Ibidem.
89. Ibidem.
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pediu para que ficássemos ao lado dos nossos colegas grevistas e atentos ao desenrolar das negociações, pois a greve
poderia acabar a qualquer momento, bastando, para tal que,
a prefeitura desse o aumento, comentou uma motorista que,
para não perder o emprego ou sofrer punição posteriormente,
preferiu não se identificar.90(grifo nosso)

Com esse tipo de declaração, ficava definitivamente comprovado o
acordo ocorrido entre a direção dos sindicatos dos patrões e dos empregados para organizar a paralisação do setor de ônibus.
Para a administração municipal, restava assumir uma nova postura
mais arrojada frente a esse grave momento na vida urbana: a falta de
transportes coletivos para os deslocamentos da população. Neste sentido,
a Prefeitura toma uma iniciativa para intimidar os empresários de ônibus,
anunciando uma auditoria junto às empresas concessionárias do serviço
de transportes coletivos.
Por sua vez, os empresários reagem com uma nota paga publicada
nos três principais jornais de Fortaleza ao expor os seus motivos para o
reajuste nos preços das passagens de ônibus, ao argumentarem com a falta
de condições para manter em operação a frota de ônibus em circulação.
Nesse choque político, a prefeitura oferece um tipo de serviço emergencial para a cidade, ou seja, põe vinte e sete ônibus da CTC para trafegarem
nos principais corredores de tráfego da cidade. De forma diferenciada, não
cobravam os preços das passagens. Era um esquema alternativo de transporte. Situação possível de ser viabilizada devido ao fato de os trabalhadores da
CTC já terem seus pleitos atendidos pela prefeitura e o esquema alternativo
ser uma proposta respaldada e aprovada em assembleia da categoria, no
Sindicato dos Motoristas.
A paralisação dos transportes inflama mais uma vez a opinião de
diversas entidades. Diversos encontros de associações de moradores de
bairros, entidades de classes e outras são mobilizadas para discutirem a
questão. A discussão pautava a qualidade dos serviços ofertados pelas empresas de ônibus controladas pelos empresários. Para as entidades, a postura a ser adotada deveria ser “negócios à parte” e não mais se justificar
a precariedade dos péssimos serviços ofertados por esses à população. Em
90. Ibidem.
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entrevista prestada ao jornal Diário do Nordeste, a prefeita responde à seguinte pergunta: “Como você analisa a greve dos motoristas?”
Maria Luiza – é suspeita a posição que joga nos ombros da
prefeitura a situação deste quadro. Se o presidente do sindicato dos motoristas tem o mesmo discurso que os empresários, a pergunta é o que ele está querendo com isso? Por que
não a pressão sobre os empresários? Achamos que deveria ter
aguardado um pouco mais para deflagrarem a greve, mas consideramos justas as reivindicações, é tanto assim que demos o
reajuste para os empregados da CTC91.

A angústia e o dilema da “AP” poderiam ser percebidos em um pequeno trecho da entrevista. A gestão sofria desgaste ao se posicionar a
favor dos trabalhadores, na medida em que isso custava um preço muito
grande à sua imagem ao ser considerada incompetente. A AP por princípio
não iria adotar como ação administrativa a repressão aos trabalhadores
e, assim, solucionar o problema dependia de negociações para atender às
reivindicações.
Outra importante questão é a denúncia da prefeita contra a articulação envolvendo as duas direções dos sindicatos: “o vice-presidente, do
Sindicato dos Motoristas, Ailton Pires, disse ontem que a atual diretoria
do sindicato está fazendo o jogo dos empresários e deixando a população
no sofrimento”92. Definitivamente, mais uma vez a aliança patrões e empregados era posta a conhecimento público. Mas um fato inédito acontece,
incriminando, ainda mais, os dois setores “beligerantes”. Os empresários
entram com um pedido de suspensão de ilegalidade da greve no Tribunal
do Trabalho, um fato inédito nas relações de trabalhistas da região.
Ao completar o terceiro dia de greve, o comércio começava a sentir os
primeiros efeitos. Havia uma queda no movimento de compradores devido
à falta de transportes para aqueles que desejavam fazer as suas compras
no centro da cidade. Para os dirigentes lojistas, havia uma diminuição “em
torno de 80% no movimento de vendas”93.

91. Jornal Diário do Nordeste 18.01.88
92. Ibidem.
93 . Jornal Tribuna do Ceará 19.01.88
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Sob essa condição, havia mais um setor do empresariado a fazer mais
uma pressão sobre a prefeitura. Os lojistas consideram fechar o comércio
devido à longa greve, o que estava impossibilitando a presença dos consumidores.
Com a configuração do lockout dos empresários, a prefeitura parte
direto para o trabalho de sindicância nas empresas, mas este trabalho é sabotado por seus proprietários, ao retirarem os trabalhadores dos escritórios
para inviabilizar a sindicância.
O impasse perdura!
Com a pressão dos empresários, só restava à Prefeita uma última cartada nesse duelo. Maria Luiza decreta intervenção nas empresas de ônibus,
na tarde de 21 de janeiro de 1988, através do decreto nº 7.718, no qual
decretava a suspensão das permissões outorgadas. Essa medida requereria
uma intervenção administrativa nas empresas. Assim, era preciso realocar
membros do segundo e terceiro escalões de seus postos para cobrir funções
nas mesmas. A intervenção foi, de fato, a mais forte medida, até então,
empregada contra um setor empresarial. E, de fato, a medida põe fim aos
acirrados ânimos dos donos de ônibus.
“Revogada intervenção, sai acordo salarial”94.
Os empresários recuaram tão logo se decretou a intervenção, considerada como grande derrota contra os patrões, já que eles sempre acabavam
dando as ordens nos serviços de transportes coletivos de Fortaleza. Numa
foto de jornal da época, pode-se ver o semblante do Sr. Antônio Azevedo
com ar de tristeza ao saber da intervenção.
Após o período de intervenção, as empresas começam as negociações
com motoristas. Embora o acordo não tenha sido possível nas primeiras
rodadas de negociação, os trabalhadores continuam em estado de greve e a
questão vai para o Tribunal Regional do Trabalho, em 25 de janeiro de 1988.
Finalmente, após três dias de negociações, ficam acertados os termos
salariais com os seguintes reajustes: quatorze mil cruzados para os motoristas, sete mil e setecentos cruzados para os trocadores e seis mil e trezentos cruzados para os fiscais. Com o acordo fechado entre os empregadores
e empregados, a prefeitura suspende oficialmente a intervenção.

94 . Jornal Tribuna do Ceará 23.01.88

91

CONFLITOS SOBRE RODAS

Havendo a quebra no acordo entre os empresários e trabalhadores, o
processo de negociação continuará. Enfim, Fortaleza assistiu a sua maior
greve de transportes coletivos, durando precisamente oito dias, o maior
movimento paredista já verificado na cidade, no setor de transporte.
O movimento envolveu os agentes do setor empresarial, dos trabalhadores em transportes e do poder público, em uma verdadeira luta de
interesses. Para a história de Fortaleza, isso significou a colocação plena de
um problema referente a um serviço público na ordem do dia. Ou seja, boa
parte dos moradores de cidade de Fortaleza tinha alguma opinião sobre os
acontecimentos transcorridos no período da “AP”. Devido a isso, talvez,
tenha se formado um embrião dos direitos de cidadania nessa cidade.
Dando continuidade a administração na Secretaria de Transportes do
Município, logo mais serão implantados novos métodos de avaliação no
sistema de transportes. O novo método destacava-se devido à participação
de entidades comunitárias. Essa nova metodologia envolvia a realização de
Assembleias Populares em diversos bairros e conjuntos habitacionais para
apreciar a problemática das tarifas dos transportes. Aplicam-se enquetes
nos terminais de ônibus, avaliando o tempo de espera por ele, observam-se
os números de passageiros transportados em cada viagem, dentre outros
itens. Com essa ação, haverá uma reação dos proprietários de transportes
contra a Secretária de Transportes. Entrementes, continuam as trocas de
acusações entre os empresários e o poder público.
Com a nova metodologia de trabalho, envolvendo entidades comunitárias e a Secretaria de Transportes, será forjado o segundo grande conflito
contra a Administração Popular de Fortaleza, em consequência da publicação da segunda cartilha da Secretária de Transportes, da série denominada
“Histórias do Dia a Dia”. Em maio de 1988 é distribuída a segunda edição
com uma tiragem de cinco mil exemplares. A primeira edição “O transporte é do povo” foi publicada em janeiro do mesmo ano, versando sobre a
questão das tarifas dos ônibus. A primeira edição foi utilizada na campanha anterior, na greve dos oito dias. A segunda edição foi distribuída no
final de uma plenária popular, no Teatro São José. As cartilhas tinham a
finalidade de preencher uma lacuna que possibilitaria fazer-se um contraponto à hegemonia da grande mídia local. “As referidas cartilhas foram
impressas para preencher uma necessidade de esclarecimento e discussão
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com o movimento popular, relacionados à questão de transportes coletivos”95, afirmava a Secretaria de Transportes do Município.
FIGURA 1 – CARTILHA “HISTÓRIAS DO DIA A DIA”.

95. Trecho de declarações de Cristina Maria Baddini Lucas, carteira Nº 97.764/D Cons.
Regional de Eng. Arquit. E Agronomia, publicado no Jornal do Dorian de 15.06.88, pág. 02.
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FONTE: ARQUIVO DO AUTOR.
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Na segunda cartilha, “Histórias do Dia a Dia”, a questão dos transportes era analisada através do ponto de vista dos moradores. Devido a isso,
houve uma revanche dos empresários e em termos político-administrativo
e policial contra a nova forma de se discutir a questão da mobilidade urbana pela “AP”. Para se contrapor à cartilha, essa foi combatida pelo falso
motivo da moralidade pública. Ao se atribuir a uma reprodução de um
pequeno quadro da história dos usuários de ônibus, a utilização e menção
dessa ação – um termo usado na edição – violaria o “princípio do bem público”, pois o patrimônio empresarial havia sido ameaçado pela insinuação
desse tipo de ação de depredação. O episódio conflui com o indiciamento
policial contra a secretária da pasta dos transportes. Na realidade era uma
articulação entre instituições do poder estadual contra o poder municipal
em apoio aos proprietários de transportes coletivos contra AP:
os empresários aproveitaram para disparar fogo contra esta
cartilha, para o povo esquecer que o povo é mal servido de ônibus, que os ônibus são velhos, e que não oferecem segurança,
que eles estão apavorados pela fiscalização que pode advir dos
transportes, pela administração popular, também pela câmara
de compensação, e eles estão apavorados mesmo pelo tipo de
política que a prefeita faz de dificultar o reajuste de tarifas
nos níveis que o empresariado quer, e portanto, eu acho que
este caso é mais político do que jurídico e no inquérito vocês
vão ver que não vai dar em nada, pois não há substância legal
numa coisa dessas, uma coisa é a discussão política onde se
permite a realização de juízo e de valor da elevada natureza e
outra coisa é o processo de acordo com a lei em que é preciso
que haja provas materiais, que haja substância nas acusações
para que o inquérito se transforme em um processo e possa dar
num julgamento96(sic).

A análise acima é um comentário de Auto Filho, filósofo e simpático
ao Partido dos Trabalhadores que ao expressar as dimensões políticas que
decorriam da cartilha, na medida em que era uma afronta moral, fora colocado em um dos trechos da história de um usuário de ônibus, destacando
uma cena de violência, um quebra-quebra, fato social já recorrente em
96. Opinião de Auto Filho no programa Debates do Povo, na rádio O Povo, no dia
15.06.88, às 12 horas. Boletim de captação de notícias da Secretaria de Imprensa do
Município de Fortaleza.
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outras capitais brasileiras. Mas naquela conjuntura, uma revanche moralista dos empresários contra a AP. Por fim, os empresários se utilizam do
“deslize” cometido na cartilha, como revide político contra a prefeitura, ao
destacar uma ação de depredação como uma resposta política para o descaso quanto a esse serviço público. A cartilha não atingiu o seu objetivo
específico de realizar um amplo trabalho de organização e conscientização
dos usuários dos transportes coletivos capazes de sair da esfera da agitação
dos problemas sociais, em direção a um trabalho de organização.
O episódio da cartilha foi explorado tão exaustivamente que chegou a
ser pautado em noticiários nacionais. Mais uma vez, a “AP” era ridicularizada na imprensa local e nacional, destacando-se em manchetes policiais.
A divulgação da cartilha em matérias, nos meios de comunicação imprenso, falado e televisivo foi apresentada de maneira negativa.
O sindicato patronal divulga uma nota pública. A polícia federal
apreende o restante das cartilhas. São publicados diversos editoriais condenando a iniciativa da Secretária. Na câmara dos vereadores, os edis bradam
a sua indignação contra a cartilha. Nos quatro cantos de Fortaleza, ecoam
a condenação daqueles formadores de opinião pública na cidade contra a
Secretária. Afinal de contas, num país preconceituoso acerca de cartilhas
era difícil aceitar a nova proposta. Na história brasileira, este material de
divulgação cultural tem suas resistências. As cartilhas serviram para algum tipo de “conscientização” quando em tempos idos foram apreendidas
pelas autoridades constituídas. Por exemplo, as cartilhas do Movimento
de Educação de Base, quando Carlos Lacerda, na Guanabara, apreende as
cartilhas de alfabetização de Paulo Freire. No período da Ditadura Militar
eram apreendidos livros e cartilhas de conscientização política. Portanto, a
cartilha que pretendia prestar um serviço de conscientização deveria estar
totalmente isenta de erros políticos.
Assim, o trabalho de organização popular ensaiado pela “AP” constituiu-se num movimento contrário aos seus objetivos. A cartilha provocou
até a demissão do Secretário de Imprensa, devido a não ter sido comunicado quando da sua distribuição e o mesmo se achou no dever de pedir
exoneração de seu cargo. Esse tipo de ação administrativa foi utilizado
depois de dois anos de gestão da “AP”. A cartilha acirrou os ânimos a favor
e contra a administração municipal. Fato constatado a partir de matérias
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jornalísticas dos diversos periódicos da época ao se verificarem diversos
interlocutores se posicionando a favor ou contra a cartilha.
Contudo, elas poderiam fomentar grandes discussões no interior dos
movimentos populares e, particularmente, entre os usuários dos transportes públicos. Uma ferramenta para difundir de maneira mais ampla os
direitos de cidadão. Paira uma ideia no imaginário dos seus usuários: a de
que o serviço de transporte não é de natureza pública. A cartilha provocou
uma grande polêmica, animada pelos grandes meios de comunicação. No
entanto, se viu tolhida para conduzir questionamentos pedagógicos junto
aos espoliados. Neste particular, a ação dos empresários logrou êxito ao
separar a cartilha do seu alvo, os usuários.
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Capítulo III
3.1 CONJUNTO CEARÁ: DA PERIFERIA AO CENTRO

O território da cidade de Fortaleza se constitui também por uma grande zona periférica. Pode-se atribuir essa configuração socioespacial, devido às políticas de expulsão da população menos aquinhoada da zona central, que se desenvolveu com a política de implantação e de expansão dos
conjuntos habitacionais, aglomeração humana constituída basicamente
por famílias possuidoras de uma renda de um salário mínimo por mês. Tal
dado estatístico foi fornecido por técnicos da Secretaria de Planejamento
do Estado do Ceará, os quais afirmam que um contingente de noventa e
cinco por cento da população de Fortaleza se encontra na faixa de um
salário mínimo mensal. Além dessa situação, deve-se associar as carências
de serviços básicos, tais como: sistema de drenagem, água potável, esgotos
sanitários, além do péssimo serviço de transportes coletivos.
O serviço público prestado pelo sistema de transporte coletivo é definido constitucionalmente como “essencial” historicamente gerenciado por
empresas privadas brasileiras. Os seus usuários têm uma avaliação e um
veredicto, ao longo do tempo de sua existência, de que é um serviço precário para o atendimento aos moradores e essa avaliação é mais grave nas
periferias dos grandes centros urbanos.
O universo empírico da pesquisa selecionou o bairro Conjunto Ceará,
por ser uma referência representativa da situação, por ser uma área distante do centro da cidade e densamente povoada. Constitui-se como significativo referencial analítico acerca da periferia de Fortaleza, localizado
na zona sudoeste de Fortaleza, a 18,5 km do centro da capital, situado no
limite extremo da cidade.
A sua construção foi uma iniciativa do governo estadual, com verbas
federais. Ocupando uma área de 388,6 hectares é considerado o maior
conjunto habitacional de Fortaleza. As obras foram iniciadas em 10 de
novembro de 1977, e contou 966 unidades habitacionais, ficando conhecida popularmente como Primeira Etapa. Em 1978, a Segunda Etapa é
construída, com mais 2.516 unidades habitacionais. A Terceira Etapa foi
erguida em 1981, com 2.037 residências e suas obras serão finalizadas com
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a construção de mais 3.150 unidades residenciais, a Quarta Etapa, totalizando 8.669 unidades residenciais.
A sua população é constituída em sua grande maioria por operário,
pequenos servidores públicos e subempregados. Os dados da estimativa da
sua população não é um dado estatístico preciso em virtude do IBGE ter feito
uma projeção apenas nas primeiras etapas. Mesmo assim, estima-se, segundo dados estatísticos da Fundação do Serviço Social de Fortaleza, que ele
conte com uma população de cerca de 95.000 habitantes, no ano de 1990.
O referido residencial é servido, atualmente, por oito linhas de ônibus,
exploradas pelas seguintes empresas concessionárias: Empresa Timbira,
Empresa Cialtra, Empresa Iracema, Empresa GEREMA e a CTC, que transportam em “média, quarenta mil e seiscentos e cinco (40.605) passageiros
por dia”97. O volume de passageiros transportados perfaz quatro por cento
do total da cidade de Fortaleza. O Conjunto Ceará teve a sua primeira linha
de ônibus através da concessão de 20 de junho de 1977, para a vigência de
cinco anos. A Empresa GEREMA foi a primeira concessionária e operava
sua linha com seis veículos. O itinerário contido no termo de permissão,
arquivado na Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos do Município
(STSU), é desatualizado. Tal descaso reflete a péssima maneira no trato
desse serviço de concessão pública. Para os moradores do conjunto, a Empresa GEREMA representa sinônimo de precário transporte.
A linha selecionada para o trabalho de observação é a que faz o trajeto do Centro da cidade de Fortaleza e que percorre as diversas etapas componente do bairro. Assim, as linhas recebem as seguintes denominações:
Conjunto Ceará/1ª Etapa, Conjunto Ceará/2ª Etapa, Conjunto Ceará/3ª Etapa, Conjunto Ceará/4ª Etapa. A linha observada no estudo tem o seguinte
itinerário: Ida: Rua Liberato Barroso, Rua 24 de Maio, Rua Pedro I, Av. do
Imperador, Av. Carapenima, Av. José Bastos, Av. Augusto dos Anjos, Rua
Vital Brasil, Rua Antônio Nery, Rua Emílio de Menezes, Avenida Central.
A volta é semelhante ao trajeto anterior.
A linha é pioneira no atendimento do conjunto como também a que
recebe mais reclamações da população da região. Segundo o Diretor de
97. Os dados foram compilados do relatório de tráfego fornecido pela Secretaria
de Transportes e Serviços Urbanos do Município de Fortaleza, referentes ao ano de
1990.
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Transportes da Secretaria de Transportes, isso se verifica devido aos longos intervalos existentes entre os momentos de pico da demanda. A grande
distância entre o Conjunto e o centro da cidade proporciona aos horários
intermediários pouca frequência de veículos, para atender aos passageiros.
Portanto, a falta de uma regularidade dos veículos provoca insatisfação junto aos usuários. Para o Diretor da Secretaria, a justificativa de haver poucos
veículos nos horários intermediários seria o de evitar prejuízos aos empresários, em virtude do baixo percentual do IPK nesses intervalos de tempo.
O itinerário dessa linha provoca muitas reclamações, por parte dos
moradores, por não cobrir o percurso total, no interior do Conjunto Ceará.
Essa linha se destina ao centro da cidade de Fortaleza, totalizando uma
distância de 31,2 km, somando-se tanto o trecho de ida quanto o da vinda.
O quadro seguinte resume os principais indicadores da linha.
QUADRO 02 – LINHA CONJUNTO CEARÁ1ª, 2ª, 3ª E 4ª ETAPAS

		

Média mensal de passageiros

663.661

Índice de passageiros por veículo (IPV)

84,25

Média mensal de viagens realizadas

6.959

Média mensal de ônibus utilizados

749

Média diária de passageiros

22.122

FONTE: RELATÓRIO DE TRÁFEGO DA STSU, NOV/1990

No quadro 02, registram-se os principais indicadores das linhas do
corredor da Avenida José Bastos, a ligação mais antiga do conjunto em
direção ao centro da cidade. Pelo volume de passageiros, pode-se notar
sua importância dentro do contexto dos deslocamentos efetuados pelos
moradores dessa área da cidade. Por sua vez, o IPV – Índice de Passageiros
por Veículo -, denuncia essa grave realidade: a superlotação. Isso se deve
à pequena quantidade de veículos utilizados nas linhas e até a falta dos
mesmos é um problema sempre reclamado pelos moradores. Essa linha é a
preferida pelos moradores do Conjunto, devido ao fato de ser a de menor
distância até o centro da cidade.
No ano de 1985 foi criada mais uma linha de ônibus para atender o
Conjunto, recebendo a denominação Conjunto Ceará – Bezerra de Menezes, a qual percorre um trecho de 15 km. Trata-se de uma linha circular
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com a finalidade de atender aqueles que se dirigem ao centro da cidade.
A referida linha de ônibus foi instituída pela portaria nº 055/85. Nesse
mesmo instrumento, registram-se os critérios adotados para a distribuição
pelas empresas operadoras: destinando-se oitenta por cento para a Empresa GEREMA e vinte por cento para a Empresa Timbira. A linha ficou
enquadrada na terceira faixa tarifária. Com essa medida, foi quebrado o
monopólio da empresa pioneira: a GEREMA.
QUADRO 03 – LINHA CONJUNTO CEARÁ-BEZERRA DE MENEZES
Média mensal de passageiros

136.459

Índice de passageiros por veículo (IPV)

95,18

Média mensal de viagens realizadas

1.290

Média mensal de ônibus utilizados

164

Média diária de passageiros

4.549

FONTE: RELATÓRIO DE TRÁFEGO DA STSU/NOV.1990

Na leitura do quadro 03, também se pode verificar a partir do IPV –
Índice de Passageiros por Veículo – a ocorrência da superlotação, ou seja,
a lotação se encontra acima do padrão permitido para a quantidade de passageiros transportados em um veículo. Os veículos em circulação sofrem
um controle mais rigoroso quanto ao desrespeito na capacidade veicular
de lotação de passageiros em circulação.
As empresas não possuem uma padronização dos seus veículos. As
mesmas podem operar com diversos modelos de ônibus, uma dificuldade a
mais para o controle do número de passageiros transportados. Encontramos
a frota de ônibus composta por veículos com salão: os que não possuem
assentos na parte central da carroceria; os que possuem assentos duplos;
os com assentos ímpares (em menores quantidades). Portanto, o conforto
ambiental para os passageiros não tem controle nessas condições. O órgão
competente não tem nenhum registro de acompanhamento nesse quesito.
No mesmo ano de 1985, a Secretaria de Transportes criará mais uma
linha para servir o referido Conjunto. Isso se efetua através do ofício nº
058/85, de 12 de março de 1985, que autoriza, em caráter precário, uma
nova linha, em razão da demanda de viagens para o bairro da Aldeota,
com a denominação de Conjunto Ceará – Aldeota. A nova linha fará um
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percurso circular, do Centro da cidade até à Praia do Náutico, perfazendo
um total de 19 km. A nova linha atenderá a seguinte demanda: durante os
dias úteis, transportará, majoritariamente, aos trabalhadores da construção
civil e os estudantes. Nos finais de semana, os moradores do Conjunto
Ceará a utilizam para frequentar as praias do Meireles.
QUADRO 04 – LINHA CONJUNTO CEARÁ-ALDEOTA

Média mensal de passageiros
Índice de passageiros por veículo (IPV)

Média mensal de viagens realizadas
Média mensal de ônibus realizados
Média diária de passageiros

153.815
135,48
1.011
173
5.127

FONTE: RELATÓRIO DE TRÁFEGO DA STSU: NOV/1990

A demanda por transportes coletivos do Conjunto Ceará – CC – continuará a necessitar de mais linhas de ônibus e para atender a essa demanda
é criada a linha circular: Conjunto Ceará-Papicú-Iguatemi, a qual percorrerá um perímetro de 48,6 km, alcançando a borda de um grande leque,
na periferia da cidade de Fortaleza. É uma das maiores linhas de ônibus
circulares de Fortaleza e coube à CTC ser a sua operadora. A referida linha
permite dispersar a população economicamente ativa do conjunto e demais
bairros circunvizinhos por grande parte da cidade. Atualmente é a segunda
maior linha em volume de passageiros transportados.
QUADRO 05 – LINHA CONJUNTO CEARÁ – PAPICÚ – IGUATEMI
Média mensal de passageiros

273.011

Índice de passageiros por veículo (IPV)

166,42

Média mensal de viagens realizadas

14.645

Média mensal de ônibus utilizados

229

Média diária de passageiros

8.807

FONTE: RELATÓRIO DE TRÁFEGO DA STSU: DEZ/1990

Os dados estatísticos do Quadro 05, da última linha de ônibus do Conjunto Ceará, apresentam indicadores idênticos aos demais. Assim, podemos
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constatar que o problema é idêntico aos das demais linhas. E, dessa maneira,
esse aspecto da vida “cotidiana”98 (o termo cotidiano será tratado no capítulo
específico), desenvolver-se-á como um dos grandes dramas urbanos.
Na periferia, a infraestrutura da malha viária – aqui o termo malha viária é empregado para designar complexo das vias de acesso, pavimentadas com pedra tosca e/ou com paralelepípedos, revestida ou não
com cimento asfáltico -, é precária, segundo parecer técnico, e vem a se
constituir num dos fatores interferentes no sistema de transportes coletivo
urbano (STCU), tornando muito difícil a operação dos translados. Um fator
limitante e interferente na fluidez dos trajetos.
Na periferia acontece uma dupla espoliação. Primeiramente, em virtude da “segregação”99 por ressentir-se da falta de infraestrutura e equipamentos sociais nessas áreas da cidade; a segunda descriminação reside
no fato de os moradores serem submetidos a terem de fazer um grande
percurso para ir e vir do Conjunto às zonas bem equipadas, tornando-a,
portanto, uma zona urbana não valorizada em Fortaleza. Dessa forma, o
afastamento espacial e a carência social impõem a uma parcela considerável da população a ter de conviver com apenas as condições mínimas de
sobrevivência, além de realizar suas viagens para o deslocamento territorial em um precário sistema de transportes coletivos. A questão “transporte
e periferia” tem uma série de agravantes quanto à forma de prestação desse
tipo de serviço comumente estabelecido de forma deficiente.
O transporte deficiente e precário tem contribuído, principalmente desde contingente que pode ser substituído facilmente.
Isto sem falar nos descontos provocados por atrasos e faltas. Os
usuários de transportes coletivos da periferia ficaram esquecidos, por fruto desde autoritarismo do Estado e da centralização
do poder.100

Para os moradores da periferia, o sistema de transportes tem uma importância ímpar. Ele é um instrumento de superação do isolamento social e
físico, na medida em que os conduzem aos serviços, aos bens, ao mercado
de trabalho, dimensões sociais ausentes na periferia. E, assim, os conjuntos
98. HELLER, 1985, pág. 17.
99. LEFEBVRE, 1969, pág. 90.
100. AFFONSO, 1982, pág. 74.
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habitacionais se reservam a cumprir a função única e exclusiva de ser um
grande dormitório da força de trabalho.
No outro lado dessa realidade, o empresariado do setor de transportes
irá buscar um álibi, para justificar o seu precário Sistema de Transporte
Coletivo Urbano – STCU, disponibilizado a essa população. Um depoimento
do então presidente do Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos de
Fortaleza é esclarecedor: “Para que ao empresário seja oferecido condições é
preciso uma melhoria na pavimentação e uma tarifa justa”101. A questão da
infraestrutura viária dos corredores das linhas de ônibus, seria um empecilho
à melhoria na qualidade STCU da periferia. As melhorias por ventura realizadas poderiam beneficiar os vazios urbanos localizados entre as áreas do
centro da cidade, já valorizadas, e a periferia pauperizada. Nesse sentido, a
“AP” prometia recuperar a malha viária da cidade, não se contrapondo à justificativa dos empresários e nem questionando a separação dos habitantes.
Segundo a Assessoria Técnica da Superintendência Municipal de
Obras e Viação – SUMOV, no inverno de 1986, setenta por cento da malha
viária estava deteriorada. O dado revela a magnitude do problema viário
interferente no STCU, um dos fundamentos do discurso empresarial do setor, numa constante tentativa de justificar o precário sistema de transportes. Nos bairros da alta periferia, aqui entendido como sendo a parte mais
extrema da cidade, nas proximidades dos limites municipais, verificar-se-á
em quanto será a carência dos serviços públicos. Um território marcado
por deficiências à flor da pele.
Entretanto, salientamos a destinação dos recursos públicos, sempre
voltados às camadas médias e alta sociedade, relegando a um plano secundário as classes baixas, como o caso do Conjunto Ceará, uma representação
patente da falta de prioridade nas políticas públicas do Estado brasileiro,
constituindo-se assim num exemplo regional da política governamental.
Ao deixar um contingente populacional afastado do centro da cidade nesse
tipo de empreendimento habitacional, ressentindo-se de possibilidades de
atendimento nesse critério de conforto aos seus moradores da periferia.
Essa conotação é destacada por Francisco de Oliveira, ao propor as análises
sobre o urbano, ao verificar essa “descriminação social”102.
101. Jornal O Povo, 16.06.88
102. OLIVEIRA, 1982, pág. 53.
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Uma RE(A)L–AÇÃO – uma relação real – entre serviço de transporte e
periferia formam um quadro social de descriminação a mais aos moradores nesse tipo de urbanização. A análise pode ser avaliada comparando o
resultado da prestação de serviços de uma empresa privada e uma estatal.
Constata-se que os serviços gerenciados pelas empresas privadas resultam
em um menor número de passageiros transportados, quando comparados
com a capacidade realizada pela empresa estatal local. Há uma maior prestação de serviço pela empresa pública do que pela empresa privada. Nesse
mesmo sentido, a alocação de uma melhor infraestrutura, por exemplo, no
sistema viário, está numa segunda categoria das prioridades. Para estes
cidadãos relegados significa o ato de se transportar através do STCU as
seguintes imposições:
A) É uma imposição da sociedade urbana, no sentido de que,
os deslocamentos realizados atendem exclusivamente às necessidades da reprodução simples da força de trabalho, “razão
instrumental”103, do próprio sistema produtivo, atendendo as
movimentações pendulares (casa-trabalho-casa) e desconhecendo os outros deslocamentos necessários, tais como lazer,
vivências culturais e recreação. É uma precária forma até hoje
encontrada para resolver a segregação espacial e social dos relegados, obrigados a enfrentarem essa dura realidade de morar
na periferia.
B) Para os moradores da periferia é também imposto os longos
trajetos interurbanos, provocando com isso o consumo de boa
parte das horas do seu dia, que serão vivenciadas com a fadiga
e o desgaste físico, inconvenientes provocados pela máquina
de moer corpos, torrar paciência e de desperdício de tempo.
Somando as horas gastas no interior de um transporte coletivo
(TC), durante um dia, veremos que boa parte da vida do cidadão é vivida nos transportes. (grifo nosso).
C) O locomover-se através do STCU é um dos itens do orçamento familiar, chegando atingir trinta (30) por cento do salário104.

Enfim, o ato de circular nessas circunstâncias obedece ao princípio
da restrição, dificultando as relações sociais e obstaculizando as conexões
sociais necessárias a um conviver mais intenso.
103 . HABERMAS, 1980, passim.
104 REVISTA BRASIL URGENTE, Questão Urbana, 1989.
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O Conjunto Ceará, ao apresentar uma série de deficiências, teve de
buscar uma resposta política, que se expressou com a organização de um
grande número de entidades representativas de seus moradores. Segundo
a Fundação do Serviço Social de Fortaleza, existiriam, aproximadamente,
cinquenta associações de moradores, o que resulta numa média de uma
associação para cada rua do Conjunto. As raízes desse fenômeno poderiam
ser atribuídas ao trabalho das lutas comunitárias das pastorais da Igreja
Católica desenvolvido naquela área. A primeira entidade representativa
do local foi o Conselho Comunitário do Conjunto Ceará, fruto direto do
trabalho da Igreja, quando criou uma entidade em 1980, inicialmente, com
uma forte atuação assistencialista, ligada a órgãos institucionais. Esse quadro representativo será alterado a partir de 1984, com a formação de uma
chapa oposicionista, quando o Conselho passará a ter uma atuação mais
ativa. E a luta por melhores transportes será uma demanda a acompanhar
a própria história do Conjunto. Vejamos.
“Na gestão do prefeito César Cals Neto, foi passado um abaixo-assinado com aproximadamente 15.000 signatários, onde se
pleiteava da prefeitura as seguintes reivindicações:
- Congelamento total dos preços das passagens de ônibus;
- Transformação do sistema de transportes coletivos do bairro
de maneira a atender melhor a população;
- Entrada de novas linhas de ônibus e mais empresas de ônibus
no bairro. Atribui-se a esta grande mobilização a vitória de se
ter mais três empresas de ônibus no bairro”105.

O trabalho das associações comunitárias do Conjunto marca e constitui-se em uma grande tarefa de mobilização popular. É a ação direta
das pessoas do bairro para criar melhorias nas condições de vida naquela
localidade.
Outra motivação para constituição de um grande número de entidades
comunitárias nessa localidade, deve ser creditada, fundamentalmente, ao
grande incentivo do programa do leite, o Programa de alimentação instituído
no governo José Sarney, que possibilitou o florescimento dessas entidades.
O Conjunto Ceará tornou-se famoso em Fortaleza devido a uma série
de carências. No inverno de 1986, encontrou-se à beira de um isolamento
105 . Panfleto da chapa voz e vez para o Conjunto Ceará, s.d.
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completo em relação ao conjunto do tecido urbano da cidade. Um dos
principais motivos encontrava-se na sua própria implantação, visto ter
sido implantado em um local inadequado, numa área situada na região
ribeirinha do rio Ceará, uma zona susceptível a constantes cheias.
Com isso,
a malha viária foi destruída no inverno do ano passado. Por
falta de recuperação, os buracos se transformaram em grandes
crateras, impedindo o tráfego de veículos (...).
Com o estado atual da malha viária, os ônibus estão totalmente
irregulares no que se refere ao horário. Segundo Maria Amélia,
moradora da Avenida C, tem dia que o ônibus leva quase uma
hora para fazer o percurso do Centro até o Conjunto Ceará.
Ontem, por exemplo, já fazia vinte minutos que Maria Amélia
estava esperando um ônibus para ir pagar algumas contas no
Centro”106.

No início da “AP”, será o Conjunto Ceará uma das primeiras áreas a
apresentar queixas junto à administração municipal e vale salientar, um dos
maiores redutos eleitorais da prefeita Maria Luiza. Em resposta, a SUMOV
realiza operação de emergência naquela localidade. O serviço se efetivou
com uma aplicação de areia nos principais trechos de avenidas e ruas do
transito dos ônibus. Para a direção daquele órgão, a operação resumia-se
numa ação, a título precário, visando a fazer com que os moradores não
tivessem os seus translados suspensos. Tinha-se ciência de que o problema
exigia um trabalho de macrodrenagem e o desassoreamento do canal que
corta o referido Conjunto. Por sinal, desde a sua implantação nunca antes
limpo, evidenciando a falta de manutenção no serviço de drenagem.
Neste momento, uma série de movimentos de reivindicações à “AP”
será detonada, nessa localidade de Fortaleza. Através de uma carta aberta,
os moradores do Conjunto justificavam a sua mobilização. Vejamos o teor
do documento, em uma Carta Aberta dirigida à Secretaria de Transportes.
Diz o Conselho Comunitário do Conjunto Ceará
Hoje, 29 de abril de 1986, a comunidade do Conjunto Ceará,
manifestou mais uma vez sua grande insatisfação diante da
problemática do sistema de transportes que é desesperadora
em nosso imenso e populoso bairro. Hoje pela manhã, somente
106. Jornal Diário do Nordeste, 10.03.86
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um ônibus trafegou nas linhas existentes na comunidade. Essa
situação de descalabro levou os moradores a usarem o recurso
desesperado de iniciar o quebra-quebra dos ônibus. Nas filas
dos orelhões, pessoas se amontoavam tentando arriscar uma
chamada para seu local de emprego, tentando justificar a demora. Uns até choravam dizendo que perderiam o emprego.
Diante desse quadro, nós que fazemos o Conselho Comunitário,
entidade combativa do bairro, resolvemos articular uma comissão e ir à Secretaria de Transportes para exigirmos a regularização da situação de transportes no bairro. Do jeito que está
é que não pode continuar. Já chega de tanto abuso por parte
das empresas, não queremos ser mais tratados como animais
dentro dos ônibus abarrotados de pessoas que se xingam, se
batem, se agridem devido ao descaso de providências.
Por acreditarmos nessa administração popular, por darmos
nosso apoio a ela, por tentarmos executar seu projeto de luta,
nós acreditamos que nossas reivindicações serão atendidas.
NOSSAS REIVINDICAÇÕES:
- Por novas linhas de ônibus;
- Pela entrada de novas empresas de ônibus;
- Por novos itinerários para as linhas de ônibus (de 10 em 10
minutos);
- Pela fiscalização constante no sistema de transportes da comunidade;
- Pela entrada de linha da CTC na comunidade;
-Pela implantação de outros terminais em área da comunidade
(sic)107.

O documento comunitário, considerado acima, quantifica e qualifica
a dimensão do problema gerado pela falta de transporte naquela localidade, um exemplo típico da região periférica de Fortaleza. No caso, os
moradores narram as consequências e o significado da falta de condução
daquela população. As deficiências do sistema de transportes provocam
atrasos de chegada aos locais de trabalho que, às vezes, podem provocar
redução salarial ou perda e dificuldade em manter o próprio emprego.
Os militantes das entidades comunitárias careciam de uma visão mais
ampla, já que atribuíam a sua penúria à operação de uma única empresa
de ônibus. As lideranças acreditavam ser possível resolver esse problema
107. Panfleto distribuído no Conjunto Ceará, na data especificada no mesmo.

109

CONFLITOS SOBRE RODAS

somente com a melhoria ou aumento de novas linhas de ônibus. Acabar
com o monopólio da Empresa GEREMA seria a solução. Não se discutia a
limitação que significava a própria operação desse serviço por uma empresa privada.
Uma ação política foi desenvolvida pelo Projeto de Desenvolvimento
Comunitário do Conjunto Ceará – PRODECOM – o qual apresentava um
diagnóstico dos transportes coletivos a partir de uma pesquisa realizada
em 1986/87, em que uma amostra de dez por cento dos seus moradores
avaliaram as condições de prestação dos serviços de transportes. A pesquisa indica algumas conclusões muito significativas.
Já está na hora do aumento da frota. Mas o descaso é tão grande que os ônibus da empresa Gerema e de outras frotas (Cialtra,
Timbira e Iracema) aparecem e desaparecem conforme os interesses dos empresários e ainda, são sujos e com manutenção
precária. Água, sabão, flanela e escova não custa muito. Além
disso, a manutenção mecânica é falha, ocorrendo sistematicamente “pregos”, o que deixa o usuário irritado, com razão108.

O estudo efetuado pode confirmar as deficiências no sistema de transportes e os resultados da pesquisa do PRODECOM estão sintetizados no
quadro 06, apresentando abaixo, a avaliação desse serviço público.
QUADRO 06 – SOBRE A QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTES

Bom
Regular
Mau
Neutro

15%
19%
63%
03%

FONTE: PRODECOM, 1986/87.

A leitura do quadro 06 permite indicar a existência de um sentimento
generalizado de condenação ao sistema de transporte coletivo daquela localidade de Fortaleza. Sessenta e três por cento da população o consideravam um serviço de transportes aquém do mínimo necessário para um bom
108. PRODECOM – Projeto de Desenvolvimento Comunitário do Conjunto Ceará,
Conjunto Ceará Uma comunidade em Luta, Fortaleza, 1988.
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atendimento aos seus usuários. Por todas essas dificuldades, a população
do Conjunto Ceará desenvolverá uma intensa mobilização no sentido de
sanar as deficiências do sistema de ônibus do Conjunto, e atribuem à Empresa GEREMA, responsável pela precariedade da linha de ônibus, o motivo de diversas críticas e ações de protestos, ao ponto dela mudar de nome
para Águia Branca. O atual proprietário queria se desfazer do estigma representado pelo antigo nome. Tal constatação se confirma no levantamento das reclamações, registradas através do serviço da Secretaria de transportes, “o telefone 158”109. Como referência considera-se o mês de maio de
1990, no qual se constatava ser a empresa GEREMA a décima quarta (14º)
em qualidade, dentre as vinte e três empresas operadoras avaliadas, sendo
um dos motivos de maior reclamação o atraso de ônibus nas 1ª e 2ª Etapas.
É importante voltar ao problema central desse capítulo, o movimento
reivindicativo dos moradores. No dia 04 de maio de 1986, o processo de
discussão do problema do transporte promove uma reunião, convocada
pelo Conselho Comunitário do Conjunto Ceará, o CCCC, na qual se discute
o itinerário das linhas da Avenida José Bastos. Um fato social de destaque
era mobilização da população, ao estar efetivamente participando do processo de planejamento do sistema operacional de transportes. Isto ocorreu
em virtude do pleito por melhorias no péssimo trajeto oferecido pelas linhas existentes, por excluírem pessoas dos locais não incluídos nos itinerários, ao as deixarem expostas aos infortúnios do dia a dia: às intempéries
climáticas e aos assaltos.
Paralelamente, havia a execução dos serviços emergenciais realizados
através da SUMOV, com a recuperação, como já informado, a título precário, dos seguintes trechos de vias públicas:
A pavimentação das principais avenidas (C, H, A e Central),
mesmo que não totalmente feito, foi atenuada a problemática
dessas vias no bairro. Mas mesmo com reformas feitas no ano
passado o problema das vias perdura e sabíamos que reformas
não adiantariam, pois a questão está na ausência de um sistema de Drenagem para o bairro, o que mesmo com reformas
degenera em pouco tempo as vias de tráfego110.
109. Jornal O Povo 13.07.90
110. Plataforma política da chapa Luto e luta popular do Conselho Comunitário do
Conjunto Ceará, em 28 de abril de 1987.
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Uma solução definitiva só poderia ocorrer com um amplo serviço de
macrodrenagem em todo o Conjunto. Havia um estudo sendo encaminhado pela SUMOV, através do seu Departamento Técnico, o qual já havia
iniciado os estudos topográficos na área de abrangência do Conjunto Ceará, para a realização de um projeto que redundaria em obras necessárias à
solução definitiva de grandes alagamentos por meio de macrodrenagens. O
problema só poderia ser solucionado de vez com a execução deste tipo de
benfeitoria, em virtude do referido conjunto ter sido implantado sem esse
tipo de equipamento para a drenagem hídrica.
Entretanto, para os moradores não interessava a justificativa técnica,
na medida em que o seu dia a dia não seria alterado com a promessa de
futuro projeto de engenharia. Para muitos deles, a resposta não atendia em
nada ao principal apelo, a melhoria do serviço de transportes.
No ínterim das reclamações, muitas mobilizações são realizadas nas
diversas localidades do Conjunto. Em julho de 1986, o Conselho Comunitário convoca mais uma reunião. Na pauta, encontram-se e destacam-se os
itens diretamente ligados ao problema: a pavimentação e a própria questão
dos transportes coletivos. Novamente, são passados abaixo-assinados, os
quais, inclusive, tornam-se uma das formas mais utilizadas para o trabalho de mobilização do próprio Conselho e dos demais grupos de pressão
existentes no Conjunto.
Tudo isso contribui para a socialização dos problemas. Em geral, os
abaixo-assinados reivindicam a transferência de pontos, a criação de novas linhas, a ampliação dos trajetos, a regularização dos horários, a melhoria no serviço de pavimentação e a implantação de novas linhas de ônibus.
Documentos reivindicatórios que contavam com números expressivos de
signatários. As Assessorias Comunitárias recebiam, muitas vezes, abaixo
-assinados com centenas de signatários. Os quais se constituíram em grandes documentos populares.
A primeira grande atitude rumo à solução definitiva do problema seria a conclusão do projeto de macrodrenagem. Com os estudos concluídos
pela SUMOV, essa propunha ao governo do Estado a realização de um convênio visando “à recuperação e ampliação da drenagem e pavimentação do
Conjunto Ceará”111. Um grande passo teria sido dado objetivando a solução
111 . Cópia do Termo de Convênio celebrado entre a Superintendência Municipal de
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definitiva dos problemas estruturais do conjunto, e, que servia de álibi para
os proprietários de transportes. A assinatura do convênio foi registrada
na imprensa sem contar com muita ênfase para o projeto de melhorias da
área. O jornal Diário do Nordeste, de 04 de setembro de 1986, registra o
fato com uma pequena reportagem intitulada: “Trabalhos de Drenagem
vão ter continuidade no Conjunto Ceará”.
O inverno de 1986 havia deixado exposta toda a fragilidade da infraestrutura do Conjunto Ceará. A demanda por sua recuperação era fato
gritante. Contudo, o orçamento da SUMOV não era suficiente para atender
os custos do projeto. O convênio somente foi executado na gestão do prefeito Ciro Gomes, tornando-se, assim, para a “AP” uma luta da qual não se
obteve os louros da empreitada.
Um grande trauma havia sido provocado no seio da população, no
começo do ano de 1986. A população passava então, a aguardar com
apreensão o próximo inverno de 1987.
Expectativa, apreensão e pavor, tudo isto sentem os moradores do
Conjunto Ceará com a aproximação do inverno. Em janeiro do corrente ano, os moradores das ruas 412, 414 e 416 viveram momentos
dramáticos com as enchentes provocadas pelo Canal da Avenida C.
Dentro das casas a água chegou a atingir 60 centímetros de altura.
O pavor tomou conta dos seus habitantes quando a água começou
a molhar a parte elétrica das casas, o que provocou riscos de
vida dos moradores das ruas inundadas. (...)Passeatas, comícios
e reuniões com diretores da Cohab e SUMOV foram realizadas112.

O Conjunto Ceará apresentava um quadro bastante precário e lastimável, em todos os aspectos de sua infraestrutura. Em uma “Carta do
Leitor”, um setor de reclamações de um jornal, essa constatação era denunciada. Isso também pode indicar algum tipo de amadurecimento, um
embrião de conscientização fecundado no interior da população do Conjunto. É sintomática, tal avaliação, na medida em que a própria população
do conjunto passava a ser um dos definidores eleitorais no Município de
Fortaleza. Entretanto, devido ao grave quadro do Conjunto, as mobilizações continuam. Em 1987, os moradores e os grupos organizados da área
Obras e Viação – SUMOV, e a Companhia de Habitação do Ceará, COHAB. Protocolado
na SUMOV sob o Nº 1733/1986 no dia 04.09.86.
112 . Jornal O Povo 15.11.86

113

CONFLITOS SOBRE RODAS

realizam outras reuniões, confluindo na entrega oficial de um diagnóstico
do Conselho Comunitário aos órgãos oficiais.
No documento identificam-se os primeiros sinais do desgaste da “AP”:
Enquanto o serviço de transportes não for uma responsabilidade do Estado, os capitalistas sempre vão querer aumentar
abusivamente as tarifas, prestarão sempre o pior serviço de
transporte ao povo, na mais completa insegurança, fora das
mínimas normas de dignidade neste setor. Nesta descrição Fortaleza e o Conjunto Ceará são conhecidíssimos pelos sofrimentos forçado pelas empresas particulares de transportes, e lançam mão da diminuição da frota, da pressão para o aumento
das passagens, do conluio com o sindicato dos motoristas para
o aumento de tarifas e outras artimanhas que aumentam o lucro desses capitalistas em detrimento do sofrimento e arrocho
da população usuária.
– Pela encampação da empresa Gerema;
- Pela estatização do sistema de transportes coletivos;
- Pelo não aumento das passagens;
- Pela reforma no sistema de transportes no bairro a partir dos
projetos de modificação das linhas feitas pela comunidade;
- Pela implantação de empresas e linhas de ônibus que realmente sirva ao bairro;
- Por ônibus a cada 10 minutos113. (grifo nosso).

Devido às pressões dos moradores, a direção do Conselho passa a
avaliar a questão de uma forma mais radical. Aqui o termo radical é entendido como um conceito a expressar a preocupação de agir de uma forma sobre os problemas como um todo complexo. No primeiro momento,
a empresa GEREMA será vista pela direção do Conselho e também por
populares do bairro como a representação dessa precariedade. Para a entidade, essa empresa deveria ser punida pelo órgão competente. A palavra
de ordem mais usada por aqueles comunitários era, sem nenhuma dúvida,
a proposta de estatização daquela empresa. Para os membros da “AP”, no
setor de transportes, a “estatização dos transportes” não era uma proposta
bem amadurecida. Não existia uma reflexão política em torno da problemática, faltando uma discussão mais aprofundada.
113 . Diagnóstico do Conselho Comunitário do Conjunto Ceará, Fortaleza, 28 de abril
de 1987.
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A Administração Popular de Fortaleza desencadeará uma iniciativa
chamada de “S.O.S FORTALEZA, a qual visava a empenhar uma mobilização para tentar uma resposta aos problemas levantados no setor de
transporte, por exemplo. No dia 30 de maio de 1987, com a presença da
prefeita Maria Luiza, é realizada a Assembleia Popular, no Centro Social
Urbano do referido conjunto habitacional. Nessa Assembleia Popular, diversas pessoas fazem as suas reivindicações. Restava aos órgãos da prefeitura executarem os pedidos de serviços, dentre os quais os mais importantes se concentravam no problema dos transportes, por manter uma
estreita vinculação como os problemas de infraestrutura viária, segundo
a visão dos empresários. Além da iniciativa da operação de recuperação
da malha viária – para permitir um melhor fluxo para o sistema de transportes coletivos – a título precário, já estava em execução pela SUMOV,
a solução definitiva a implantação do convênio SUMOV-COMPANHIA DE
HABITAÇÃO DO CEARÁ – COHAB. Mas para esse entendimento, havia as
pendências impeditivas dos governos estadual e federal.
Para atender à demanda do referido Conjunto Ceará, que se ressentia
da falta de um grande serviço de macrodrenagem, foi feita a aquisição de
equipamentos para efetuar uma resposta concreta do pleito que, no caso,
tinha sido aguçado com o alagamento provocado pelo canal e, assim, era
realizada uma desobstrução na Avenida C do residencial em apreço.
A falta de apoio dos demais níveis governamentais deixava a Administração Municipal com as suas mãos atadas. Ou seja, a solução definitiva para o problema da rede viária não seria imediatamente atendida,
provocando junto à população um sentimento de insatisfação diante da
gestão, que cada vez mais perdia as suas bases de sustentação política,
principalmente naquela região da cidade, um local de grande peso eleitoral para a vitória da prefeita Maria Luiza. Esse sentimento refletia-se nas
novas eleições para o Conselho Comunitário. Momento em que se verifica
um acirramento na disputa entre os apoiadores da “AP” e os novos agentes
políticos da área, os Agentes de Mudanças – corpo de militantes organizado pelo governo Tarso Jereissate. A partir de então, estes últimos irão fazer
um trabalho de mobilização sistemático contra a Prefeita.
Há mais de 11 anos as ruas e principais avenidas do Conjunto
Ceará, uma das áreas mais populosas de Fortaleza, não oferecem a mínima condição de tráfego para os automóveis. Isto
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prejudica seriamente a locomoção dos moradores, pois até os
carros de maior porte, como os ônibus, são obrigados a modificar os seus percursos. [...]As reclamações das péssimas
condições de trânsito, já foram feitas por diversos canais de
comunicação. Inclusive, como informa o representante do movimento Pró-Mudanças no Conjunto Ceará, Edmilson Carvalho, até uma passeata aconteceu no ano passado, reivindicando
a melhoria de vias114.(grifo nosso).

Segundo um membro do Pró-Mudança, a Prefeita havia feito a promessa de realizar obras de engenharia viária no bairro, principalmente
aquelas relacionadas às principais vias de acesso ao Conjunto. Mas como
os trabalhos não foram executados, ele comenta: “Queremos dar uma basta
nisso. Chega de promessas”.
Para o governador Tarso Jereissate, o ano iniciava com essa fundamental intervenção política. Era um ano eleitoral e essa ação empresarial
inaugurava a forma de atuação dos empresários na política nacional. Nesse
sentido, abria-se um espaço de insatisfação a ser trabalhado.
Finalizando este tópico, concluo com as seguintes observações:
1) O Conjunto Ceará se tornou um referencial para os movimentos
reivindicatórios de Fortaleza, devido ao trabalho de organização implementado por forças políticas com atuação no bairro, inicialmente desenvolvido pelas Igreja Católica, partidos de esquerda e partidos políticos patronais, que se reportavam ao mote central das campanhas, o problema do
sistema de transportes.
2) Por ser uma área em constante trabalho de mobilização política,
expressos pelos movimentos de reivindicação, o Conjunto Ceará passou a
ter cacife político. Acrescente-se ao grande número de eleitores concentrados e atentos aos serviços executados pelo poder público, desenvolvendo
um forte impulso para as cobranças de melhores serviços públicos.
3) Atualmente é o fiel da balança nas disputas eleitorais, tornando-se
alvo de políticos na busca por apoio eleitoral.

114. Um panfleto do movimento Pró-Mudanças ligado ao Partido da Social Democrático Brasileiro – PSDB.
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Capítulo IV
4.1 O COTIDIANO DOS USUÁRIOS DE ÔNIBUS OU “ZELE POR ESTE
VEÍCULO, ELE É A SUA CONDIÇÃO”115

Neste capítulo, estabelece-se a relação entre o ato de viajar e o cotidiano dos passageiros de transporte coletivo do tipo ônibus urbano, a
partir da descrição dessa rotina, a qual vem se constituir problema para os
moradores de áreas periféricas dos centros urbanos.
Entende-se a vida cotidiana como hábitos rotineiros realizados através de pormenores quer sejam nas suas representações quer por ações dos
modos de vida. Para tanto, descreve-se uma fragmentação transcorrente
nas ações dos moradores de uma cidade quando usam um ônibus. Os passageiros de ônibus são submetidos rotineiramente a uma existência em uma
ordem quando usa um equipamento de consumo coletivo contemporâneo
desse tipo. E, sendo ele um terreno fértil à propagação, à expansão da produção dos bens e serviços, consequentemente, torna-se uma oportunidade
de absorção da produção industrial de larga escala, que na vida diária se
apresenta como momento banal, trivial e esperado, no qual há uma recorrente condição materializada de forma fugaz, rápida, intensa, simultânea e
múltipla, devido às inúmeras composições forjadas pelas relações e ações
sociais desse serviço público que, nessa análise, considera- se a condição
desenvolvida no transportar-se. A constante repetição desses fatos cotidianos tornam o soerguimento de padrões de conduta interferente na vida dos
trabalhadores. Gramsci (1980, p.376) faz do modo de organização diária
dos trabalhadores americanos, uma análise bastante atenciosa no modo de
vida das condutas como passíveis de repreensão àqueles desviantes da regularidade cotidiana. Como exemplo: oito horas de trabalho, oito horas de
sono e oito horas de lazer e o tempo do transporte se encontrará espremido
entre esses mesmos tempos.
Portanto, a análise de uma parte da vida cotidiana se faz necessária
para compreender como se conjugam ações em série que se repetem nos
momentos das vidas individuais. Dessa forma, o fato social marcado pelo

115. Newton Kepler. Poemas, Fortaleza: Selecta
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dia a dia de um passageiro, consubstanciado como um usuário de um bem
e um serviço dessa natureza, posto pelo modo industrial massivo, adquire
importância no contexto da “vida cotidiana [é aquela] vida dos gestos,
ritos e ritmos de todos os dias, é levantar nas horas certas, dar conta das
atividades caseiras, ir para o trabalho, para escola”116, e aqui a realização
de uma viagem de ônibus se transforma em fardo para os moradores de
uma cidade.
Sob essas condições prévias, ‘tomar uma condução’ para se dirigir ao
trabalho, ao estudo, ao lazer se constitui num dos momentos do cotidiano
urbano mundial: um pedaço da rotina. Quando os franceses se referem à
rotina, recorrem a uma trilogia: dormir – trabalho – metrô. É a automatização dos hábitos necessários à sobrevivência dos indivíduos ativos em uma
sociedade. São gestos e ações mecanizadas no dia a dia, nos modos e reflexos condicionados que não exigem uma tomada de consciência quando da
sua realização, por se tratarem de ações repetidas automaticamente. É modus operandi dos seres humanos modernos habitantes de grandes cidades.
Assim, se destacarão traços do cotidiano com a pretensão de salientar
esse fato social óbvio, que é camuflado nas ações repetitivas transcorrentes no dia a dia das pessoas que precisam viajar de ônibus urbano. Um
momento diário nas cidades “o tomar um ônibus”, vem a se constituir
na maneira moderna para se transportar de algum ponto para outro no
interior de uma urbe e, assim, uma necessidade componente de “toda a
vida cotidiana se constituía em torno da organização do trabalho, à qual
se subordinavam todas as demais formas de atividade”117os movimentos
necessários e compulsórios para se viver em cidades.
Os hábitos realizados quando se transporta transcorrem no espaço
público: a rua. Por um lado, “De fato, a categoria rua indica basicamente
o mundo, com seus imprevistos, acidentes e paixões. [...] Por outro lado,
a rua implica movimento, novidade e ação”118. E, essa ação cotidiana é
observada numa esfera pública.
A presente descrição conseguiu destacar alguns traços da rotina quando se efetuam viagens por entre espaços de uma cidade em um veículo do
116. FALCÃO e NETO, 1987, pág.
117. HELLER, 1985, pág. 18.
118. DA MATTA, 1980, pág. 70.
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tipo ônibus. E que aqui assume grande relevância devido a ser uma maneira incontornável da condição cidadã desses moradores, na medida em
que esses microsprocedimentos sobrecarregam a rotina deles, devido a se
constituir num tipo de serviço deficiente e ineficiente como será logo mais
descrito, a partir da rotina alienada dos seus passageiros. É uma situação
compulsória imposta aos moradores das grandes periferias essa condição
de se transportar. A própria necessidade deve ser posta em questão como
algo fatal, imposta na realização dos seus translados, como uma exigência
social para se deslocar no interior de cidades brasileiras.
O destrinchar do cotidiano dos passageiros vem como uma perspectiva que poderia desmistificar essa situação. Uma pormenorização ou um
detalhamento das partes constitutivas desses aspectos da vida cotidiana,
nos centros urbanos no Brasil, é uma etapa rumo a uma contribuição à
reflexão. Discorrer sobre o cotidiano permitiria dimensionar a abrangência
que é tocante à vida individual dos cidadãos nessas operações sociais veiculares e aqui, especialmente, a dos moradores das periferias dessa urbe.
As grandes cidades no Brasil apresentam um desenho urbano, o qual se
constitui por uma lógica forjada pelos interesses dos proprietários particulares do solo urbano. Ressalte-se a forma imposta ao translado se encontrar
dentro de uma lógica do tipo de urbanização, devido ao distanciamento
físico e social consolidado pelas distantes zonas periféricas. As populações
lá residentes ao utilizar esses veículos se encontram numa situação semelhante a estar, repito: numa “máquina de moer carne, tempo e paciência”,
enfrentada diariamente. Contanto,
a “vida cotidiana, se insere na história, se modifica e modifica
as relações. Mas a direção dessas modificações depende estritamente da consciência que os homens portam de e na sua essência e dos valores presentes ou não no seu desenvolvimento”119.

Portanto, apresentar as vísceras dessa relação técnico-social e detalhar esses hábitos repetidos maquinalmente podem dimensionar a realidade encerrada nessa condição. Assim, proporcionar uma reflexão necessária
à superação da situação alienada, que é uma imposição configurada de
forma naturalizada de se viver esse cotidiano.
119. FALCÃO, op. Cit. Pág. 28.
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Parte-se da premissa de que essa atual condição cidadã se encontra
condicionada a essas formas peculiares. Assim, não se vislumbram alternativas possíveis aos cidadãos e às cidadãs nessas práticas nas cidades. Os apelos
à sociedade massificada impõem uma lógica hegemônica dos capitalistas
autóctones, ao impor somente uma forma de movimentar-se nas cidades.
Assim a descrição crítica da rotina dos passageiros de ônibus urbanos
se constitui em um dimensionamento subjetivo dos sofrimentos cotidianos
desses, ao darmos relevo aos momentos da rotina desconfortável, da impaciência produzida, do desgaste psicossomático, os quais são responsáveis
por gerar um tipo de angústia urbana, criada a partir das ações conflitivas,
desenvolvidas no seu interior, que dessa forma se constituem em momentos obrigatórios e que se tornam habitualmente terríveis no dia a dia nas
grandes cidades.
Essa realidade dos usuários desse tipo de transporte coletivo é insalubre e foi observada mais sistematicamente na linha do Conjunto Ceará,
durante os anos de observação empreendida por mim como um dos seus
usuários. O trabalho de campo distinguiu dois momentos distintos: o momento de “pique” definido como os horários de maior volume de utilitários
desse serviço, e o momento de “não-pique”, o intervalo de tempo do dia em
que a procura não é tão intensa por parte dos moradores do bairro.
A linha de ônibus escolhida – como já informado – é a mais antiga, a
qual faz o percurso do Centro de Fortaleza ao Conjunto Ceará e vice-versa,
registrando o maior volume de usuários – vinte e dois mil, cento e vinte
e dois passageiros por dia, transportados em duzentas e trinta e duas viagens diárias, operadas em média por vinte e sete veículos utilizados nessas
movimentações.
Portanto, seguiremos com o detalhamento resultante de todo o trabalho, na já anunciada Empresa GEREMA, operadora da linha recordista de
queixas e reclamações aqui já expostas. Uma empresa estigmatizada por
prestar um péssimo serviço de transportes, segundo a opinião dos moradores do próprio Conjunto Ceará.
4.2 CONDIÇÕES GERAIS DO EMBARQUE

A rotina de um(a) passageiro(a) começa de manhã cedinho, quando
diversos moradores se dirigem ao ponto terminal da linha, situado na pra-
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cinha da Avenida Central, quase na confluência da Avenida A. O próprio
ponto de ônibus somente é possível de ser identificado devido à presença
dos veículos estacionados junto ao canteiro central da avenida e na calçada da praça. Nessa hora da manhã, verifica-se a presença de mulheres
e homens em proporções iguais. Não se constatam as mínimas condições
de conforto aos usuários, a maioria deles fica na fila em pé sem nenhuma
proteção contra o sol ou a chuva. Nesse local, estacionam os ônibus: Conjunto Ceará – 2ª e 4ª Etapa, o Conjunto Ceará/Aldeota e o Conjunto Ceará/
Bezerra de Menezes. “Até 1989, a idade média dos veículos da empresa
GEREMA era de 7,96 anos”120. O desrespeito às normas legais é uma prática
regular dessa empresa.
O perfil socioeconômico do usuário dessa linha de ônibus é formado
pelas seguintes categorias profissionais: comerciários, funcionários públicos, estudantes secundaristas e, em pequena escala, estudantes universitários, professores, técnicos de nível médio e ambulantes.
As filas são compostas, em média, por vinte e cinto a trinta pessoas
em cada uma delas, em curto intervalo de tempo, as quais rapidamente se
formam e se desfazem. Há uma atmosfera social bastante silenciosa nesses
primeiros momentos da manhã quando da espera do ônibus. Essa monotonia somente é quebrada quando alguém, em tom de brincadeira, reclama
contra a demora dos veículos. Para o usuário, a espera pelos veículos cria
um momento adensado pelas reclamações, por gerar ansiedade nos cativos
desse tipo de serviço. A morosidade imposta no fluir dos passageiros cria
um tipo de mal-estar, devido à ameaça de quebra na sequência do deslocamento. A interrupção se dá com a demora ao pretendido deslocamento.
A situação de espera cria receio acerca da segurança pessoal, quanto à
falta de perenidade racional das movimentações do próprio sistema de transportes. Os intervalos de chegada e de partida dos veículos não têm regularidade. Assim, a existência de pessoas perfiladas na fila do ônibus torna oportuno
o surgimento de outra prática social exercida por pequenos comerciantes, pedintes e mendigos, o que traz ao momento constrangimento social.
Algumas pessoas afirmam esperar pela chegada de um veículo por
até cinquenta minutos, nos horários do rush. Em contraposição, temos
uma avaliação do fiscal da empresa, contrária à informação obtida. Esse
120. Jornal O Povo 02.08.89
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diz o seguinte: “- Os ônibus partem de dez em dez minutos”. Mas quando
contestado pelas informações dos usuários reclamantes da falta de ônibus,
esse diz: “- Que a falta de ônibus, “se é que existe, muitas vezes, se dá por
pregos – panes – nos ônibus ou devido aos congestionamentos na avenida
Tristão Gonçalves”.
No horário do rush, as filas se engalfinham umas às outras, dificultando a identificação das mesmas até pelos frequentadores contumazes.
No levantamento realizado, no dia 06 de junho de 1991, às dezoito horas,
o número variava em torno de trinta a oitenta pessoas em cada uma das
quatro filas.
Com as condições de embarque marcadas por essas características, assiste-se, no momento de volta para casa, uma verdadeira guerra: corpos
versus corpos. O substantivo guerra, aqui, não é empregado para se adjetivar
um momento, mas para dá uma real dimensão das condições de ingresso
nos veículos. Primeiramente, as pessoas que se encontram na fila começam
a encurtar os espaços entre elas para dificultar ou para evitar a penetração
daqueles pretendentes a desrespeitá-las: popularmente conhecidos como os
fura-filas. Essa operação é uma tarefa auxiliada, lá na porta de entrada, pelo
guarda municipal. Ao ver o burburinho se formando, afasta-se como se
quisesse dizer: é impossível administrar o irracional, o escasso. Gritos, empurrões, tapas, cotoveladas, pornografias. A forma de se acessar a antessala
do veículo é, assim, constituída. Nesse momento, a resistência dos usuários
é posta à prova. As pessoas já estão cansadas, exaustas, precisando retornar
ao Conjunto após um dia de trabalho. Um momento cronometrado pelo
motorista, o qual irá realizar pequenos solavancos do veículo para realizar
a partida. É uma forma de selecionar, de fato, quem vai entrar no ônibus.
Devido a isso, o perigo de acidentes se torna provável.
Os vendedores ambulantes informam existirem acontecimentos de
acidentes, até com vítimas fatais devido à imprudência dos motoristas. As
ocorrências dessa natureza envolvem escoriações em partes do corpo dos
envolvidos, quando em choque contra o meio fio e na calçada do terminal
de ônibus, responsáveis por causarem danos físicos aos passageiros. Os
acidentes fatais em Fortaleza estão se acumulando. Em 1990 foram registrados cinquenta casos de acidentes com veículos nessas condições.
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Nos horários de não-pique, no meio da manhã e no meio da tarde,
a linha é usada, principalmente, pelas donas de casa. As crianças estão
presentes em um número bem reduzido. São pessoas na faixa de idade, em
média, de menos de quarenta anos.
À manhã e à noite – nos horários de pique – nas filas dos terminais
dos Centros e no Conjunto, há a presença de guardas do município com
a finalidade de organizar o acesso ao interior do ônibus, uma tarefa, por
vezes, impraticável ou muito difícil, devido ao pequeno número de ônibus
nos horários de “rush”. Geralmente, o critério para a partida dos veículos
se dá quando todos os seus assentos e corredor do interior do mesmo se
encontram ocupados, ou seja, lotado, alguém grita,121 e o ônibus parte.
Os passageiros fazem o ingresso e o egresso dos veículos em situação
de cansaço devido à espera. E, esse momento, torna-se ainda, mais problemático devido às questões ergonômicas entre os usuários e o ônibus.
Para as pessoas da nossa região, este problema é aguçado devido à média
e à pequena estatura física dos passageiros. Segundo pesquisa do Jornal O
Povo (28.09.89), os degraus superam a altura permitida pelo Regulamento
dos transportes ao exigir o limite de trinta a quarenta centímetros. A pesquisa de veículos constatou uma altura média de trinta e cinto a cinquenta
e cinco centímetros entre o chão e o primeiro degrau da porta. Os veículos
da empresa GEREMA estão também incluídos nesta regularidade, devido à
similaridade com as demais empresas operadoras.
Ainda, no cedo da manhã, quase não se observam pessoas idosas.
Esse grupo utiliza os ônibus nos horários de não-pique, no período da
manhã ou da tarde para ir ao Centro da Cidade.
“Idade avançada e transporte coletivo, em Fortaleza, não se
combinam. Nenhuma das vinte e três (23) empresas que operam na cidade incluindo a CTC, se preocupam em colocar degraus para facilitar a vida dos idosos.” “Junto aos idosos, reunidos num mesmo rol de desamparados pelo poder público, estão
crianças e deficientes físicos ou visuais”.122

121 . Neste momento as pessoas reagem de acordo com a sua visão de mundo. Para
alguns passageiros mais desinibidos este se manifesta contra a superlotação com o
seguinte estribilho: “Acochou menino”.
122. Jornal O Povo 24.09.89
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Além da dificuldade ergonômica dos indivíduos, some-se a própria
falta de respeito aos maiores de sessenta e cinco anos, detentores do direito de ingressar pela porta dianteira. O desrespeito consiste no solavanco
da partida do carro – este movimento é conhecido entre os motoristas
com a denominação de: “arrumando os bonecos”. Antes mesmo dos idosos
se acomodarem junto às barras de apoio ou sentarem-se há uma partida
brusca dos veículos. São frequentes os atritos entre senhores(as) com os
motoristas.
O ingresso pela porta dianteira sempre se faz com obstáculos. Isso
decorre devido à constante presença de passageiros privilegiados – as pessoas que gozam do prestígio do motorista. São elas: os motoristas em
horários de folga, os policiais militares, os amigos e as “paqueras” dos
motoristas. Para essas últimas, fica reservado o local junto à barra de ferro próximo ao assento do motorista conhecido pela alcunha de “pau das
putas”. Tais infrações vão contra o que é anunciado na parte superior da
porta dianteira, onde é possível ler: “Não estacionar nos degraus, porta
automática”. Os amigos do motorista, portanto, violam dois aspectos do
Regulamento: permanência em local proibido e em manter conversas com
esses profissionais que se encontram no momento de direção, pondo em
risco a segurança dos passageiros e dos transeuntes.
Quanto ao embarque e desembarque das crianças e dos deficientes
físicos, o ingresso vai depender da boa vontade dos guiadores. Aquelas
– conhecidas e/ou simpáticas aos profissionais do volante – o acesso é
franqueado pela porta dianteira. Para as demais, restará ingressar pela
porta traseira, em ritual humilhante. Uma movimentação recorrente a representar uma situação vexatória.
Elas passam se arrastando no piso, por debaixo das hastes da roleta,
de tal forma que sempre sujam as roupas. As mais audazes na operação são
aquelas que conseguem passar com sucesso e, que dão sempre uma ‘olhadinha’ para o sisudo trocador que, em alguns casos, põe os pés para dificultar ainda mais a travessia das crianças sob a borboleta. Nesta estratégia
diária é importante fazer uma comparação entre o acesso das crianças dos
bairros considerados pobres e das crianças dos bairros considerados de
classe média. As crianças submetidas ao ritual sem nenhuma clemência
são as originárias dos bairros pobres, enquanto que para os grupos origi-
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nários das zonas médias a ação é encarada com uma revolta expressa no
abrupto egresso pela porta traseira, frequentemente com algum tipo de
gozação dirigido ao trocador123.
Destaco o papel funcional do trocador, o de auxiliar na guarnição dos
próprios veículos. Assim, um dos defensores dos interesses do proprietário
da empresa, expresso quando ao repreender, por exemplo, os egressos pela
porta traseira como uma estratégia de utilização desse tipo de serviço. Para
as crianças, em específico “tomar ônibus” é, na maioria das vezes, uma operação muito difícil no seu dia a dia. Com base em outras informações e observações de fatos ocorridos em outros bairros da cidade, verificam-se outras
formas de desrespeito e dificuldades enfrentadas pelos menores de idade.
Cada um dos mini-passageiros já tem uma estratégia própria
para furar as aglomerações, que se formam com a chegada de
cada coletivo. Para muito, andar de ônibus é uma verdadeira
guerra. As crianças menores de cinco anos, depois de passar
por debaixo da catraca, têm que enfrentar as caras feias dos
trocadores. [...]As crianças confirmam o mau tratamento que
lhe é dispensado. A estudante da quarta série do colégio GeoStudio, Solante Bezerra de Menezes, 10, todo dia toma ônibus
para chegar no Pio XII, onde mora. “Muitas vezes, o motorista
não para, eu aceno e ele passa direto”. “Daniela da Silva, 13, diz
que os motoristas não param porque não querem, pois muitas
vezes o ônibus passa vazio”. A estudante Nágila dos Reis, 14,
lembra que, “se faltar um centavo, a gente não chega em casa,
mas os cobradores nunca têm troco”. Anibal Ferreira, 10, acha
que os motoristas não param “porque pensam que é brincadeira”, mesmo os alunos estando fardados.124

Outra categoria de passageiro que sofre restrições quanto ao acesso
aos veículos são os deficientes físicos. Com esses também ocorrem discriminação. Primeiro, em decorrência da própria limitação física. No terminal
do Centro da cidade, o ingresso se processa de uma forma semelhante à
verificada no terminal do Conjunto. O mesmo se encontra localizado na
rua Liberato Barroso, entre a rua 24 de maio e a Avenida Tristão Gonçal123. Neste outro momento se estabelece algum tipo de diálogo. O trocador faz a seguinte exclamação: “ô o troco” Fica pra tua mãe, filho de uma égua”.
124 Jornal O Povo 02.08.89
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ves. No final da tarde e no começo da noite, logo após o fim do expediente
comercial, o momento para ingressar no ônibus se realiza de uma forma
ainda mais brutalizada. O ponto do ônibus é constituído pela calçada revestida com um mosaico de cimento de baixa qualidade, com uma extensão aproximada de cinquenta metros de comprimento por cinto metros de
largura. A iluminação do local é deficiente. Existem somente três postes
que contam com fracas lâmpadas: cada um deles conta com duas lâmpadas
bastante desgastadas.
Não há placas informando o nome da referida linha de ônibus, um
fator a limitar e a dificultar a sua própria identificação. Os passageiros
precisam se estabelecer em um local sem nenhum abrigo ou espaço para a
sua acomodação momentânea. Assim, ocorre que, nos períodos de chuvas,
eles precisam contar, tão somente, com o interior de algumas lojas situadas
em frente ao referido terminal. As pessoas, quando inquiridas acerca das
condições de serviço prestado pela empresa GEREMA, demonstram uma
revolta latente e unânime, na maioria das opiniões colhidas: “- A GEREMA? – Só tem pontos negativos!”
4.3 NO INTERIOR DO ÔNIBUS

No interior do ônibus, quando já foi efetuado o ingresso dos indivíduos, a antessala fica lotada devido ao péssimo posicionamento da catraca
de cobrança das passagens (LESLIE, 1988, p.36), por não permitir um rápido fluxo contínuo dos PASSA(LI)GEIRO125.
Nesse momento, uma série de acontecimentos surge contra os passageiros. No jogo de empurra, as pessoas se machucam devido ao apinhamento
formado diante da borboleta como também no resto do ônibus. O primeiro
aglomerado existe em razão da demora no pagamento das passagens, muitas
vezes, dificultado pela emissão do troco, principalmente devido à falta de
dinheiro fracionado. Constata-se um procedimento por parte dos trocadores
em emitirem o troco, na maioria das vezes, com as cédulas e moedas de menores frações, assim se desfazendo do chamado dinheiro “miúdo”, o que se
125 . O substantivo, PASSAGEIRO, é aqui adjetivado, PASSA(LI)GEIRO, para dar a
real dimensão dos indivíduos neste momento do interior do ônibus. Na época dos
bondes, existia uma piada que definia este momento. “No bonde tudo é passageiro,
menos o trocador e o motorneiro.
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constitui em um procedimento proposital, para ocasionar, mais tarde, a falta
de dinheiro trocado para emissão de troco para os demais passageiros. Se, no
momento, o trocador não tiver dinheiro fracionado para o troco, ele aconselha aos passageiros esperarem ao lado da catraca, contribuindo em muito
para congestionar o fluxo dos demais usuários. Esse momento constrange
os usuários, muitas vezes, até tratados com descortesia pelo trocador. É um
mal-estar geral entre aqueles que aguardam esse momento de atravessar a
catraca de pagamento. Há, muitas vezes, interrupção do fluxo devido à existência de algum atrito entre o trocador e os passageiros. Situação que muitas
vezes é contestada por algum passageiro mais ousado que emite um frase de
intimidação, quando se escuta: “- desenrola trocador!”
Segundo as reclamações registradas através do telefone 158, da Secretaria de Transportes, são os trabalhadores da cobrança de passagens os
que lideram as reclamações contra eles. Os profissionais dessa categoria,
em geral, são pessoas semianalfabetas como foi atestado pelo próprio presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes. Essa evidência
se confirmou quando da implantação do Boletim de Controle Diário pela
Secretaria. A exigência da nova tarefa foi contestada devido à limitação
escolar dos mesmos. Vale, ainda, registrar a falta de uma postura mais
polida por parte desses operadores que reproduzem constantes grosserias.
Para os passageiros que usam o vale-transporte os incidentes são quase
inexistentes. Já os passageiros que pagam a passagem inteira, os atritos se
repetem devido à falta, quase que regular, de troco.
Tomando por base as ocorrências na emissão da passagem do ônibus do Conjunto Ceará, na categoria da terceira faixa, as cédulas de valor
alto, dificultam, geralmente, a emissão do respectivo troco. Considerando
esta ocorrência, assim, conclui-se haver percentuais de perda no custo da
passagem. Como, geralmente, o trabalhador se utiliza de quatro ônibus
por dia, perderá uma fração significativa, diariamente, chegando quase ao
valor de uma passagem. No final do mês, contando 25 dias úteis, a cifra
chegará a um valor bastante alto.
Os horários de maior fluxo de estudantes é um momento de tensão
para os trocadores. Até o ano de 1975, o direito a meia passagem era assegurado aos estudantes que estivessem vestindo as fardas dos respectivos
colégios. Após este ano, veio a exigência para se exibir a carteira estu-
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dantil. Tal procedimento foi regulamentado através do decreto nº 4.517,
de 06 de junho de 1975. Nessa categoria de pagamento de passagem, há
uma pressão por parte das empresas sobre esse procedimento de cobrança.
Elas fixam um percentual de trinta por cento para a emissão das
meias passagens. Devido a essa limitação máxima para emissão dessa faixa, ocorre que o percentual excedido será descontado do salário desse
profissional. Devido a isso, há uma frequente beligerância entre os trocadores e os estudantes, que são detentores desse direito adquirido ao longo
de décadas. “Esse procedimento talvez explique a antipatia não disfarçada
dos cobradores ante cada meia passagem que recebem, gerando protestos
constantes por parte dos estudantes que se sentem lesados em seu direito
ao benefício”126.
Nesse contexto, a meia passagem é motivo de acirramento de um
clima de animosidade entre esses sujeitos sociais. São comuns os conflitos
entre os estudantes e os trocadores, a ponto de se ter notícias de grandes
brigas físicas, bate-bocas, e trocas de insultos entre eles. São trabalhadores em confronto com filhos de trabalhadores. Uma situação beligerante
recorrente com os estudantes secundaristas e universitários é quando do
pagamento da meia passagem e, esses reclamam da falta de troco. Às vezes, algumas situações se transformam em casos de polícia.
Segundo um trocador do ônibus do Conjunto Ceará/4ª Etapa, o total
da parcela das sobras dos trocos é incorporado aos salários dos profissionais. Essa informação é contestada pelo presidente do Sindicato de Motorista, em entrevista à rádio Universitária, no dia 01.07.91. As informações
referentes à meia passagem é um fator muito complexo na realidade do
sistema de transportes de Fortaleza, em virtude da falta de uma estatística
confiável para aferir o impacto econômico junto às famílias.
Segundo o relatório de tráfego fornecido pelo Sindicato das Empresas
de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará à Secretaria de Transportes Coletivos e Serviços Urbanos do Município de Fortaleza há uma média
percentual de meias passagens emitidas diariamente – de acordo com dados
fornecidos do mês de novembro de 1990 – em torno de vinte por cento do
total das passagens. A maioria das empresas aplica a média de trinta por
cento na prestação de contas dos trocadores. Mas, segundo relatos, a sua
126. Jornal Tribuna do Ceará 21.10.87
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emissão fica em torno de vinte por cento. Assim, poderia concluir-se que os
dez por cento restante são integrados ao salário desses profissionais, como
afirmou o trocador da empresa GEREMA. Nesse caso, seria necessário um
estudo específico.
A garantia do direito à meia passagem, em algumas capitais nordestinas, simplesmente com a apresentação da carteira estudantil, situação em
que Fortaleza se inclui, torna-se cada vez mais complexa. Outros motivos
de desentendimentos decorrem, em geral, quando da contestação da lisura das carteiras estudantis. Os atritos se expressam de forma verbal e/ou
física, às vezes, resultando em brigas corporais com danos físicos aos estudantes e trocadores. Os trocadores mais violentos costumam andar com
arma branca, dentro da gaveta do dinheiro.
4.4 A ACOMODAÇÃO NO INTERIOR DO ÔNIBUS

Os passageiros ao atravessarem a catraca movem o olhar à procura
de uma acomodação. A falta de assento frustrará aqueles que farão uma
viagem longa. É mais confortável ir sentado. Devido à falta de acomodação nos assentos, esses precisarão se encostar na parte lateral dos mesmos,
segurando-se com as mãos nas hastes de metal circundada na parte superior dessas acomodações. Os mais altos estendem os braços até as barras
de metal para se apoiarem. Há reclamações, por parte dos passageiros, às
vezes, por sujarem as suas roupas.
Alguns passageiros tomam um ônibus no ponto inicial da linha para
poderem viajar sentados. No caso da linha estudada, escolhe-se o terminal
do Centro ou do bairro como uma tática para poderem dispor da condição
de viajar bem acomodado nos veículos.
Os veículos da linha de ônibus Conjunto Ceará/2ª Etapa lotam quando se encontram ainda no próprio Conjunto, na altura da rua Emilio de
Menezes, no começo do bairro Granja Portugal. Um passageiro avaliou a
situação da superlotação e declarou: “a partir de agora só dá para mexer
apenas com os olhos. O resto tá imprensado”. No trajeto dessa linha, a superlotação é um fator constante e, assim, torna a viagem do Conjunto ao
Centro da cidade um episódio fatigante e estressante.
Os Índices de Passageiros por Veículos estão sempre acima da média
recomendada, ou seja, acima de seis passageiros por metro quadrado. Ou-
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tro inconveniente decorrente da superlotação é o de propiciar uma maior
facilidade para os assaltos às bolsas e carteiras, preferencialmente de mulheres. Os assaltantes desse porte são conhecidos nos órgãos de segurança pública por “lanceiros”. A partir do próprio nome, pode-se entender o
modo de operação desse tipo de furto, que se configura em fazer um saque
de uma bolsa ou de carteira de maneira bem rápida e suave junto àqueles
que se encontram distraídos ou apertados no interior da lotação. Os lanceiros têm a sua atuação preferencial no terminal do Centro da cidade devido
ao grande fluxo de transeuntes.
Em cada linha de ônibus existe uma forma peculiar para enfrentar a
superlotação nas grandes metrópoles. Por exemplo, os “surfistas de asfalto” são pessoas que viajam dependuradas nos estribos da porta traseira. No
caso da linha de ônibus em questão, o fato ocorre, mas só durante alguns
minutos, o tempo necessário para a antessala ficar livre. No transcurso
da viagem com o ônibus lotado, existe um desafio às leis da física: o da
impossibilidade de dois corpos ocuparem um mesmo lugar e ao mesmo
tempo. Nesse desconfortável momento, os corpos adquirem uma tremenda
elasticidade, dando a impressão de se fundirem num só. Neste ínterim, os
conflitos pessoais acirram-se contra os companheiros de viagem através de
reclamações e empurrões. Existem diálogos representativos desse momento (vide rodapé).127
Os usuários são tratados de maneira em que se vê negada a sua cidadania. Essa avaliação decorre da falta de respeito às recomendações e
obrigações contidas no Regulamento dos transportes, acerca da qualidade
desse serviço público, na opinião dos seus usuários.
O momento de maior indignação popular são os regulares maus-tratos vivenciados pelos passageiros, no período da manhã, nos veículos superlotados. Os passageiros costumam se manifestar com críticas às péssimas condições verificadas no interior dos veículos, com o acesso e as peças
do mobiliário e de segurança ergonomicamente mal posicionadas.
Os veículos do tipo ônibus nacional obedecem ao modelo PADRON
– veículos do estudo de padronização do ônibus urbano -, e, esses não levam em consideração as peculiaridades regiões brasileiras, e, muito menos
os aspectos ergonômicos necessários aos habitantes de cada uma delas.
127 . Ai! Ai! Ai!, o senhor está me apertando! – Quer andar folgada? Pegue um táxi.
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Os veículos da frota circulante na região Nordeste apresentam um layout
interior que dificulta a ventilação no seu interior, o que os tornam desconfortáveis. Para comprovar essa afirmação registrou-se a temperatura
ambiental no interior desses veículos em operação em Fortaleza, no dia 25
de janeiro de 1991, às 15 horas, da linha de ônibus da Aldeota, zona leste
da cidade, uma das áreas mais bem arejadas, e registramos as seguintes
aferições da temperatura:
		
QUADRO 07 – TEMPERATURA EM CELSIUS NO INTERIOR DO ÔNIBUS

Lado da sombra
Lado do sol
No meio do corredor

34,5° C
37,0° C
35,0° C

FONTE: AFERIÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO AUTOR COM TERMÔMETRO PARA AMBIENTES.

As temperaturas registradas, como já informadas, são de uma área bem
ventilada da cidade. Poder-se-ia, então, deduzir que o interior do ônibus
da linha da zona sul, apresentaria médias superiores a essas, já que a zona
estudada não receberia a brisa arejada das proximidades do mar da cidade.
A acomodação no interior dos veículos cria microrrelações sociais
que precisam ser consideradas nas formas sociais em que se configuram.
Para tanto, considera-se um hábito há algum tempo existente entre passageiros em uma das suas primeiras linhas de ônibus da cidade, no caso a
que fazia o trajeto do Centro ao bairro do Jacarencanja. Nessa havia um
procedimento, as crianças que se encontrassem nos assentos os cediam aos
passageiros mais velhos e, assim, havia um acordo tácito entre as mães, as
crianças e os trocadores, para que elas não pagassem passagens de ônibus.
Atualmente, a realidade é bem distante do período dos ônibus da viação
Pedreira dos anos 60 – a empresa operadora da linha do Jacarecanja – a
superlotação é um fator a dificultar até a respiração das crianças.
Atualmente, os assentos é uma preferência para os filhos menores.
Outro hábito em desaparecimento é aquele de se dispor a carregar no colo
de algum passageiro sentado uma bolsa, um pacote ou algum pequeno
objeto daqueles viajantes em pé. Na atualidade, a situação é outra. Uma
senhora, usuária do ônibus do Conjunto Ceará, interrogada acerca dessa
questão, respondeu preferir levar a sua bolsa consigo devido ao fato de não
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poder mais confiar nas pessoas. Todavia esse hábito ainda é preservado
quando se trata de alguma pessoa conhecida.
Por último, no item acomodação, destacam-se os aspectos referentes à
higiene dos veículos. Nos da Empresa GEREMA são péssimas as referências
às condições satisfatórias de higiene. Neles, o asseio é totalmente desprezível. Os veículos têm carência de limpeza nos seus pisos, os quais sempre
se encontram sujos, devido à falta de varrição. Uma curiosidade: devido à
fricção produzida entre as nádegas dos passageiros e os assentos, esses se
manteriam limpos, em condições de uso, devido aos movimentos constantes
das esfregadas de roupas dos usuários sobre os mesmos. As barras metálicas
que servem para garantir o apoio para movimentação dos passageiros, são
acessório que sempre se encontram com uma camada invisível de gordura,
perceptível pelo tatear com as mãos nessas barras de segurança.
A falta de higiene e asseio nos veículos pode ser identificada durante
a noite, ao se perceber a presença e movimentação de alguns insetos nos
forros dos tetos e laterais dos assentos dos veículos e nas laterais do interior da carroceria, às vezes, assustando e provocando asco entre os passageiros menos avisados.
4.5 NO TRAJETO DO ÔNIBUS

No trajeto do ônibus, em movimento, percebe-se, no seu interior, a
existência de uma série de microrrelações sociais – voluntárias e involuntárias – com e entre os seus ocupantes. Um microuniverso social decorre
em razão da convivência fugaz nesse intervalo de tempo, podendo ser
solidária, licenciosa e conflituosa.
As formas solidárias são bastante rarefeitas e escassas, em virtude
do próprio dia a dia cada vez mais competitivo entre os moradores de
uma cidade. Mas elas ainda podem ser identificadas em pequenas e boas
maneiras. Esses atos de boa convivência ainda são encontrados quando se
faz necessário se conseguir, com sucesso, acesso a esses tipos de serviço.
Eles poderiam ser relacionados à manifestação de solidariedade como na
identificação dos veículos em pontos e terminais de ônibus. Os analfabetos
apelam a outras pessoas para identificarem o nome da linha no letreiro dos
mesmos, ou indagando acerca do trajeto daquela linha local. Essas informações se fazem necessárias devido à própria irregularidade nas escalas
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dos horários e a não existência de nenhuma outra forma de informação.
Outro tipo de solidariedade ocorre na prestação de ajuda para ingresso e
egresso dos deficientes físicos, dos mais idosos, em auxílio às mães com
crianças de colo. As ações de ajuda se verificam, preponderantemente,
entre os passageiros.
Solicitar uma informação ao motorista ou ao cobrador pode se constituir num momento de intimidação pessoal. No caso do trocador, solicitar
uma informação sobre o valor do preço da passagem poderá resultar em
um silêncio ou numa resposta incompleta ou distorcida – por exemplo, o
arredondamento do valor nominal do preço da passagem – ou quando esse,
simplesmente, apontar para cima, indicando a tabela de preço. Amarrotada
e pessimamente localizada, mal dando para se ler o escrito. A dificuldade
para a leitura se agrava ainda mais devido ao solavanco do próprio veículo
em movimento. Quanto aos motoristas, muitas vezes, não sabem informar
a localização de um determinado logradouro público nas proximidades do
trajeto em operação. Nas relações existentes entre os trabalhadores desse
setor e os cidadãos, a maneira predominante se apresenta mais sob a forma
de conflito, do que numa prestação de serviço ao público.
No transcurso do trajeto há uma vivência entre os passa(li)geiros, de
forma rápida, anônima e fugaz, mas que produz intimidade e licenciosidade. Essa ‘intimidade’ transcorre na oportunidade de uma paquera, ao se
lançar um olhar libidinoso ou num encontro de velhos conhecidos, constituindo-se em momento de sociabilidade no transcurso da viagem. Uma
pessoa interrogada sobre este aspecto do ônibus, em um tom de gargalha,
diz serem esses fatos o filé mignon dos ônibus.
Os inconvenientes também podem surgir devido ao próprio fato de
se viajar ao lado de uma pessoa desconhecida ou simplesmente rejeitada.
Na música popular brasileira, pode-se encontrar registros desses fatos – “A
vida tem destas coisas”, de Ritchie, dá exemplos destes momentos de rápida e intensa convivência fraternal.
Nessa trajetória veicular, outro de tipo abordagem pode se verificar:
as manifestações sexuais ou licenciosas recorrem em virtude da oportunidade do anonimato e da imprevisibilidade. As pessoas podem, de alguma
forma, realizar algum tipo de prática sexual sem ser necessário se identificar
socialmente. Foi possível identificar esses momentos através de informações
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reservadas colhidas nas conversas sobre os ônibus de Fortaleza quando, para
minha surpresa, obtive descrições pessoais desse instante da vida social. Assim, tive a oportunidade de ser informado por um número de pessoas acerca
dessa dimensão licenciosa, ao relatarem algum tipo de envolvimento sexual
em alguma viagem de ônibus da cidade. A licenciosidade não é uma face
nova na história dos momentos em ônibus. O novo é tentar lançar alguma
indicação analítica à sua compreensão tão peculiar.
Para um informante, os atos libidinosos ocorrem com maior frequência nas linhas de grandes percursos. As práticas desse tipo de fantasia
podem ocorrer de diversas formas: desde o simples enroscar entre corpos
até as manipulações com mãos ou atos de masturbações. Os enroscamentos
são mais frequentes e, de certa forma, já absorvidos pelos passageiros, ou
seja, não são mais considerados como um fato estranho ao dia a dia dos
usuários de ônibus.128 Entretanto, os casos que acontecem devido à proximidade física nem sempre transcorrem regularmente. Verificam-se dois
tipos de rejeições nesses fatos sociais: a anunciada, com o simples fato de
se distanciar corporalmente da outra pessoa em contato, ou aquela denunciada de uma forma pública, por quem está sendo abordado.
Outro aspecto de relação recorrente nos ônibus pode ser com o motorista. Para esses, a sua namorada ou companheira é uma pessoa privilegiada. Ela entra pela porta dianteira, muitas vezes, fora dos pontos regulares,
é ela quem pode mudar a estação de rádio, de acordo com a sua predileção
ou mesmo fazendo-se ouvir as gravações de sua preferência. O seu gosto
musical definirá a escuta dos demais passageiros.
Portanto, o transporte coletivo apresenta dimensões psicossociais
ainda pouco conhecidas, constituindo-se assim num vasto campo para estudo e com uma série de problemas a serem investigados. Há aspectos do
cotidiano dos seus usuários que são dimensões pouco exploradas pelas
Ciências Sociais, carentes de uma análise desse tipo de serviço público no
Brasil. Um campo a necessitar de uma reflexão mais sistemática por parte
da Sociologia, Antropologia e Ciência Política para termos algumas interpretações dessas sociabilidades modernas.
128. Nesse contexto pode se identificar o seguinte diálogo: – Meu senhor, se afaste
de mim, o senhor está se esfregando (ni) mim!(sic). Ou do tipo:- Tá pensando que eu
sou lavadeira, pra ficar se esfregando essa trouxa (ni) mim?(sic.)
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Conclusões em movimento
O sistema de transporte de passageiros urbanos no Brasil ainda apresenta certas peculiaridades pouco analisadas pelas Ciências Sociais. Este
campo de investigação nos auxiliaram para melhor compreender as relações sociais na modernidade.
A pesquisa sobre a questão da mobilidade urbana requer uma metodologia específica por ser um objeto de investigação interconectado com
diversos aspectos da vida social moderna de forma cinética. A sua reflexão
tratará aspectos da dinâmica da vida social, econômica, política e cultural
ao apresentarem questões coletivas dimensionadas nos aspectos de uma
dada cidade. Os conflitos sociais têm uma regularidade em sua existência.
Eles assumem proporções extremamente radicais, conforme se verificou
nas manifestações de revolta e tensões que os circundam.
O problema dos conflitos em torno dos transportes coletivos assume
proporções extremamente radicais, ao se constatar como estão circundados de manifestações de revolta. Assim a questão do sistema de transporte
em Fortaleza assume aspectos importantes, tais como:
1 – Este equipamento de consumo coletivo conforma-se em uma relação intrínseca com a periferia da cidade. É um dos maiores significantes
da definição de pobreza. Por essa condição é fruto direto das próprias características da realidade socioeconômica da cidade de Fortaleza, em razão
da falta de forte setor produtivo, sem o qual não há pressões para uma
melhoria operacional.
2 – A questão dos transportes coletivos se configurou enquanto uma
das políticas públicas mais complexas na Gestão da “Administração Popular de Fortaleza”, proporcionando momentos em que a precariedade desse
serviço público acionou a intervenção de diversos atores sociais em cenas
num clima de oposição, resistência e avanços sociais.
3 – Ao considerar os conflitos no cotidiano do sistema de transporte
permitiu-se visualizar e traduzir expressões políticas observadas no microcosmo do seu interior conectado com questões macrossociais reproduzidas
numa hierarquia de poderes. Esses conflitos adquirem uma dimensão social imediata, representando uma realidade social mais ampla.
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